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 خالصه طرح
  سیلین جیپنی  نام محصول

  هابیماريانواع درمان   موارد کاربرد

  4/34  )تن(  ظرفیت پیشنهادي طرح

گلوکز، شربت ذرت، سولفات آمونیم، سدیم   عمده مواد اولیه مصرفی
  هیدروژن فسفاتفنیل استات، پتاسیم دي

  9/13  )تن(  سالیانه مواد اولیهمیزان مصرف 
    )تن(  1390کمبود محصول در سال 

  40  )نفر(  زاییاشتغال

  گذاري ثابت طرح سرمایه
  ---   )یورو( ارزي
  5/8156  )میلیون ریال( ریالی
  5/8156  )میلیون ریال( مجموع

  در گردش طرح  سرمایه
  ---   )دالر( ارزي
  4/3376  )میلیون ریال( ریالی
  4/3376  )لیون ریالمی( مجموع

  3000  )متر مربع(  زمین مورد نیاز 

  زیربنا
  2000 )متر مربع( تولیدي
  500 )متر مربع( انبار

  500 )متر مربع( خدماتی

مصرف سالیانه آب، برق و 
  سوخت

  22200  )متر مکعب(آب 
  2220000  )ساعت کیلو وات( برق

  صفر  )لیتر( گازوئیل
  120000  )مترمکعب( گاز

  تمام نقاط کشور  هاي پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی محل
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  ـ معرفی محصول1
هاي مختلف انسان و باشند که در درمان بیماريها از مهمترین داروهاي ضد باکتریایی میبیوتیکآنتی

تند که توسط ها موادي هسبیوتیکاي که ارائه شده، آنتیطبق تعریف اولیه. رونددام به کار می
  . سازندها ظاهر میها تولید شده و اثر مهاري یا تخریبی خود را روي سایر میکروارگانیسممیکروارگانیسم

  
  : ها از نظر منشابیوتیکبندي آنتیتقسیم

  منشا طبیعی  -1
  طبیعی و گریزئوفولوین  هايسیلینپنی: ها، مانندکپک -  
ین، کلرتتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین، استرپتو مایس: هاي پست، مانندقارچ -  

  نئومایسین، نیستاتین و سفالوسپورین 
  ها و تایروتریسین میکسینباسیتراسین، پلی: ها، مانندباکتري -  

  منشا نیمه ساختگی  -2
  اگزاسیلین، گلوگزاسیلین، آمپی سیلین، دي هیدرواسترپتومایسین، تتراسیکلین : مانند -  

  ساختگی  منشا -3
 کلرامفنیکل و رولی تتراسیکلین : مانند -

شود که با عملکرد خود باعث مرگ باکتري و یا ها گفته میبیوتیکبه نوعی از آنتی: باکتریو ساید
، سفالوسپورین )جنتا مایسین و استرپتومایسین: مثل(آمینو گلیکوزیدها : شوند مانندمیکروارگانیسم می

  ) پانتریسول: مثل(تري متوپریم + ها، سولفادیازین سیلینازین، انواع پنی، انروفلوکس) اکسنل: مثل(
: مانند. گرددشود که باعث توقف رشد میکروارگانیسم میبه نوعی از باکتري گفته می: باکتریو استاتیک
فلورفنیکل، ) تایلوزین :مثل(، ماکرولیدها )سولفادیمیدین: مثل(ها، سولفامیدها انواع تتراسیکلین

  ) لینکو اسپکتین: مثل(ینکومایسین و اسپکتینومایسین ل
هاي باکتریو استاتیک و باکتریو ساید اثر آنتاگونیستی یا متضاد دارند و بیوتیکمصرف همزمان آنتی

  . افزایی دارندهاي باکتریو استاتیک یا باکتریوساید اثر سینرژیسمی یا همبیوتیکمصرف همزمان آنتی
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  : بیوتیک تراپینتخاب در آنتینحوه اثر و بهترین ا
اس ریبوزوم و  30به وسیله مکانیسم جلوگیري از سنتز پروتئین با اتصال به قطعه : آمینو گلیکوزیدها
  و لپتوسپیروز ) هابه غیر از استرپتوکوك(هاي گرم منفی، گرم مثبت موثر بر روي باکتري

به وسیله ممانعت از ساخت پپتیدو گلیکان و  با مکانیسم جلوگیري از سنتز دیواره سلولی: هاسیلینپنی
  هاي گرم مثبت، کلستریدیوم و لپتوسپیروز موثر بر روي باکتري
هاي گرم مثبت و با مکانیسم جلوگیري از ساخت دیواره سلولی و موثر بر روي باکتري: هاسفالوسپورین

اس ریبوزوم و موثر بر روي 50قطعه به وسیله ممانعت از سنتز پروتئین با اتصال به : گرم منفی فلور فنیکل
  هاي گرم مثبت، گرم منفی باکتري
با مکانیسم ممانعت از سنتز دي ان آ باکتري از طریق مهار آنزیم جیراز و موثر بر روي : فلوکسازین انرو
  ) هابه غیر از استرپتوکوك(هاي گرم منفی، گرم مثبت باکتري

اس ریبوزوم و موثر بر روي گرم 50تئین با اتصال به قطعه به وسیله جلوگیري از سنتز پرو: ماکرولیدها
  ها و مایکو پالسماها مثبت

-با مکانیسم جلوگیري از سنتز پروتئین از طریق مهارتی ار ان آ و موثر بر روي باکتري: هاتترا سیکلین

 هاي گرم منفی، گرم مثبت، مایکوپالسما، لپتوسپیروز و ریکتزیا 

-م جلوگیري از سنتز پارا آمینو بنزوئیک اسید در باکتري و موثر بر روي باکتريبا مکانیس: سولفانامیدها

  هاي گرم منفی 
  : هابیوتیکطیف اثر آنتی
ها وسیع بیوتیکها موثر هستند لذا به این دسته از آنتیها روي عده زیادي از جرمبیوتیکبعضی آنتی

  . نامندآنها را با طیف محدود میکنند که الطیف گویند و بعضی فقط روي عده کمی اثر می
  : شوندها به سه گروه تقسیم میبیوتیکبر این اساس آنتی

  هاي نیمه ساختگی سیلینهاي گرم مثبت موثرند مانند پنیگروه اول به طور عمده روي باکتري -
  ها میکسینگذارند مانند پلیهاي گرم منفی هوازي اثر میگروه دوم به طور عمده روي باکتري -
  ها هاي گرم مثبت و منفی موثرند مانند تتراسیکلینگروه سوم روي هر دو دسته باکتري -

  : سینرژیسم و آنتاگونیسم اثر
  .اندها را بر اساس دارا بودن توافق اثر و یا تضاد اثر با یکدیگر به دو گروه تقسیم نمودهبیوتیکآنتی
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  . ها استباسیتراسین، نئومایسین و پلی میکسینها، استرپتومایسین، سیلینپنی: گروه اول شامل
  . باشدها، کلرامفنیکل، اریترومایسین و نووبیوسین میتتراسیکلین: گروه دوم شامل

. هر یک از این دو گروه در داخل خود ممکن است سینرژیسم اثر داشته باشند ولی آنتاگونیسم اثر ندارند
سیلین با براي مثال پنی. آنتاگونیسم اثر داشته باشند اما داروهاي گروه اول ممکن است با گروه دوم

  . سیلین و کلرامفنیکل با یکدیگر آنتاگونیسم اثر دارنداسترپتومایسین سینرژیسم اثر دارد و پنی
  :مقاومت باکتریایی

هاي بیوتیکتوانند نسبت به آنتیها میرویه داروها باکتريبر اثر یکسري عوامل از جمله مصرف بی
مقاومت پیدا کنند این موضوع امروزه مشکل بزرگی ایجاد کرده است و شاید همین امر باعث  مختلف

  . گرددهاي جدید میبیوتیکپیدایش روز افزون آنتی
آمینو پنی سیالنیک  - 6است که هسته ) Gپنی سیلین (سیلین سیلین، بنزیل پنی فرم اصلی و اولیه پنی
  . فه یک زنجیره فرعی بنزیل مشترك استها به اضا سیلیناسید که در تمام پنی

 

  
  سیلین ساختار هسته پنی -)1(شکل 

  
 هاي بیماري از گوناگونی انواع درمان براي دارو این . ستا رایج بیوتیک آنتی  یک) G( جی  سیلین پنی
 از تواند می دارو این همچنین .شود می مصرف ها باکتري از ناشی تنفسی و نرم بافت هاي عفونت ، مثل عفونی
   .شود سرعت متابولیزه میه ب است و در آب محلول Gپنی سیلین . کند جلوگیري روماتیسمی تب

تر این شکل دارو آهسته. است  ئین متصل شدهبه پروکا Gسیلین پنی ،پروکائین Gسیلین پنیدر 
کند زیرا  شود، درد کمتري ایجاد می هنگامی که به صورت داخل عضالنی تزریق می و متابولیزه شده

   .نماید حس کننده عمل میصورت یک عامل بیه پروکائین ب
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بسیار آهسته این شکل دارو . است  صل شدهتبه بنزاتین م Gسیلین پنی، بنزاتین Gسیلین پنیدر 
به عنوان نمونه آمپول (شود  اي شناخته می ورده ذخیرهآشود و غالباً به عنوان یک فر متابولیزه می

1200000.(   
  
  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بنـدي آیسـیک اسـت    هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم     بندي در فعالیـت  بندي و دسته ترین طبقه متداول
هـاي   مللـی فعالیـت  ال بندي استاندارد بین دي و دستهبن طبقه: است از بندي آیسیک طبق تعریف عبارت تقسیم

بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت     این دسته. اقتصادي
 )1(در جـدول   3کـد آیسـیک  . باشـد سیلین جی مـی محصول این مطالعه پنی. شود رقمی  اختصاص داده می

  . ارائه شده است

  
  محصول 3کد آیسیک: )1( جدول

  کد محصول  شرح محصول  ردیف

   24232250  بیوتیک مواد اولیه داروهاي آنتی  1

  
  
  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین  در داد و ستدهاي بین
بندي و نامگـذاري   شود که عبارت است از طبقه ي استفاده میبند تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

بـر همـین اسـاس در مبـادالت بازرگـانی       .المللی بندي مرکز استاندارد و تجارت بین براساس بروکسل و طبقه
  . شود بندي کاالها استفاده می طبقهبندي بروکسل جهت  خارجی ایران طبقه

سـیلین  کد تعرفه گمرکی براي پنـی  "اسالمی ایران  آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري"در کتاب 
   .باشدمی 30041090جی 
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  )8(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  ـ شرایط واردات1ـ3
، حقوق ورودي "آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران"طبق اطالعات موجود در کتاب 

  .باشدمی 65براي این محصول 
   

  ـ بررسی و ارائه استاندارد1ـ4
-است و شرکت 3آمریکا دارونامه و 2بریتانیا ، دارونامه1اروپا بوط به دارونامهمراستانداردهاي بین المللی 

  .نمایندمیتولید دارو  ،ضوابط بین المللیاین دارویی بر اساس 

  . باشدذیل می هاي یک شرکت دارویی اخذ گواهینامه هايمهمترین استاندارد
- )GMP(Practice Good Manufacturing: هاي مورد توافق بینن و دستورالعملبه مجموعه قوانی -

اقالم  محصول، نگهداري و عرضه کلیه محصوالت دارویی مشتمل بر مواد اولیه، کنترل، المللی در ساخت،
   .شوداطالق می... بندي و بسته
- )CCP (Certificate Of Pharmaceutical Product :  بیانگر مشخصات کلی محصوالت دارویی بر

گذاري پرونده و محصول عرضه شده در واقع به نوعی گواهی و صحه .باشدره محصول میاساس پروانه صاد
  .یید رسیده استأگردد که توسط وزارت بهداشت به تبراي کشور واردکننده محسوب می أدر کشور مبد

- )FSC (Free Sale Certificate : بوده و نشانگر وجود و عرضه کاالي  أفروش در مبد بیانگر گواهی
این گواهی بر مبناي پروانه و مندرجات آن پس از درخواست شرکت  .باشددراتی در کشور تولیدکننده میصا

   .گرددصادر کننده توسط وزارت بهداشت صادر و ارائه می
- است و گواهینامه بینمطرح المللی سازمان مسئول دارو و غذا در عرصه بینبه عنوان  FDA4همچنین 

   .طح اغلب کشورهاي دنیا پذیرفته شده استالمللی مربوط به آن در س

  
  

  

                                                
1 . Europe Pharmacopoeia  
2 . British Pharmacopoeia  
3 . U.S. Pharmacopoeia  
4 . Food & Drug Administration 
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  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

  . شوداین محصول در داخل کشور تولید نمی مطالعه انجام شده، به توجهبا 

 )2(سیلین جـی بـه شـرح جـدول     قیمت پنی www.edrugnet.co.ukطبق استعالم انجام شده از سایت 
  . باشدمی

  
  )2(جدول 

USD ($) GBP (£) Quantity Manufacturer Strength Generic Name Brand Name 

70.09 43.00 20 ampuls M & H  1,000,000 iu /amp  Penicillin G  
Penicillin G 
(injection)  

144.00 90.00 60 ampuls  M & H  1,000,000 iu /amp  Penicillin G  
Penicillin G 
(injection)  

  

  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6 

 از گونـاگونی  انـواع  درمـان  بـراي  دارو ایـن  . سـت ا رایـج  بیوتیـک  آنتـی   یـک ) G( جی  سیلین پنیطور  به
با توجـه بـه انـواع     .شود می مصرف ها باکتري از ناشی تنفسی و نرم بافت هاي عفونت  مثل عفونی هاي بیماري
  . گرددسیلین جی تولیدي، موارد مصرف براي هر نوع ذکر میپنی

  

  :)ال ـ اي(سیلین جى بنزاتین  پنی  -1

ک، بادسرخ، اوتیت مدیا، پنومونی، عفونت پوست و نسج نرم، سوزاك، مؤثر بـر  هاى تنفسی، مخمل عفونت
ها، استرپتوکوك پیوژنز، اسـترپتوکوکوس ویریـدنس، اسـترپتوکوکوس     استافیلوکوك(هاى گرم مثبت  کوکسی

هـاى   باسیل) نیسریاگنوره(هاى گرم منفى  فکالیس، استرپتوکوکوس بویس، استرپتوکوکوس پنومونیا، کوکسی
باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم پرفرنژانس، کلستریدیوم تتانی، لیستر یا مونوسـیتوژنز، کورینـه   (مثبت گرم 

اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونال، شیگال، انتروباکتر، اس (هاى گرم منفى  ، باسیل)باکتریوم دیفتریا
   .ها ، اکتینومیست)ترپونما پالیدوم(ها   ، اسپیروکت)ـ مونیلیفرمیس

  

http://www.edrugnet.co.uk
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  )10(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  سیلین جى پتاسیم پنی -2

زخم، ماستوئیدیت، مننژیت، استئوماتیت، پنومونیا، تتانی، عفونت مجـارى ادراري،   آمفیزم، گانگرن، سیاه
) اسـتاف اورئـوس، پیـوژن، ویریـدنس    (هـاى گـرم مثبـت     پروفیالکسى در تب روماتیسمی، مؤثر بـر کوکسـی  

هـاى   ، باسـیل )آ، نیسـریامننژیتدیس  نیسریا گنـوره (هاى گرم منفى  اس، پنومونیه، کوکسی فکالیس، بویس اس
باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم پرفرانژس، کلستریدیوم تتـانی، دیفتریـا، لیستریامونوسـیتوژنز    (گرم مثبت، 

ــى   باســیل ــرم منف ــاى گ ــدس، (ه ــاتوم، Fباکتروئی ــیدا، . P، نوکلئ ــومیس-sمولتوس ــا  اســپیروکت. مونیلیف ه
   .ها، پیشگیرى از تب روماتیسمی اکتینومیست) ایکترهموراژیا. L. کورنیس.B.آ پوتنه Tترپومناپالیدوم، (

  سیلین جى پروکائین پنی -3

زخم، ماستوئیدیت، مننژیت، استئومیلیت، پنومونیا، تتانی، عفونت مجـارى ادراري،   آمفیزم، گانگرن، سیاه
س، اس ـ پیـوژن، اس ـ    اسـتاف اورئـو  (هـاى گـرم منفـی،     پروفیالکسى در تب روماتیسمی، مؤثر بر کوکسـی 

ــالیس   ــدنس، اس ـ فک ــا    . ویری ــویس اس ـ پنومونی ــى   کوکســی) اس ـ ب ــرم منف ــاى گ ــریاگنوره(ه آ،  نیس
باسـیلوس آنتراسـیس، کلسـتریدیوم پرفرانـژانس، کلسـتریدیوم      (هاى گرم مثبـت   ، باسیل)نیسریامننژیتدیس

. Pنوکلتـائوم،  . Fباکتروئیدس، (گرم منفى  هاى ، باسیل)دیفتریا، لیستریا مونوسیتوژنز. تتانی، کورینه باکتریوم
. Lرکـورنتیس،  . Bآ،   پونتـه  Tترپونمـا پالیـدوم،   (هـا   مولتوسیدا اس ـ مینور، اس ـ مونیلیفرمیس، اسپیروکت   

   .)ها ایکتروهموراژیا، اکتینومیست

  سیلین جى سدیم پنی -4

یا، تتانی، عفونت مجـارى ادراري،  زخم، ماستوئیدیت، مننژیت، استئومیلیت، پنومون آمفیزم، گانگرن، سیاه
ـ   sـ ویریـدنس،    Sـ پیـوژن،    Sاسـتاف اورئـوس،   ( G+هاى  پروفیالکسى در تب روماتیسمی، مؤثر بر کوکسی

باسـیلوس  ( G+هـاى   ، باسـیل )نیسـریامننژیتدیس (  G-هـاى   کوکسـی ) ـ پنومونیـا   sـ بـویس    s. فکـالیس 
 G-هـاى   ، باسـیل )دیفتریا، لیسـتریا مونوسـیتوژنز  . cی، آنتراسیس، کلستریدیوم پرفرانژنس، کلستریدیوم تتان

 Tترپونمـا پالیـدوم،   (هـا   ، اسپیروکت)ـ مونیلیفرمیس  sـ مینور،   sمولتوسیدا . Pنوکلتائوم، . Fباکتروئیدس، (
   .)ها ایکتروهموراژیا، اکتینومیست. Lرکورنتیس، . Bآ،   پونته
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  اثرات آن بر مصرف محصولـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل 1ـ7
- باشد و انتخاب دوم آنتیهاي گروه ماکرولید میبیوتیکآنتی ءجز) Erythromycin(اریترومایسین 

سیلین، هاي ادونتوژنیک است ولی براي بیماران با سابقه حساسیت به پنیبیوتیکی براي درمان عفونت
هاي باکتري، سبب جلوگیري از رشد نتز پروتئیناین دارو به وسیله تداخل و مهار س. انتخاب اول خواهد بود

طیف اثر این . گیردهاي باکتریواستاتیک قرار میبیوتیکشود که بر همین اساس جزء آنتیها میمیکروب
هاي خفیف تا متوسط تنفسی، پوستی و بافت نرم ناشی از سیلین است و در درمان عفونتدارو شبیه به پنی

هاي ریکتزیا، هاي ناشی از نیسریا گنوره، عفونتینه باکتریوم دیفتریا ، عفونتمایکوپالسما پنومونیا، کور
در دندانپزشکی این دارو بیشتر . رودصورتی به کار می -هاي دهانیکالمیدیایی نوزادي و نیز درمان عفونت

ند، شوهاي دندانی میهاي دهانی که باعث عفونتسیلین و بر روي گرم منفیدر اشخاص حساس به پنی
مقاومت در قبال این دارو، بیشتر در بین استافیلوکک، استرپتوکک و آنتروکک و هموفیلوس . مفید است

اریترومایسین در بازار دارویی به صورت اتیل سوکسینات . آنفلوانزا و استرپتوکک پیوژن، گزارش شده است
(Ethylsuccinate )   و الکتوبیونات(Lactobionate)  باشدمی.  

  
  

  همیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروزـ ا1ـ8
کاالهاي استراتژیک، کاالهایی هستند که در صورت عدم تأمین و توزیع آن در کشور باعث ایجاد 

عدم تولید و . سازندگردند و کشور را با بحران مواجه میمشکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور می
اگرچه به عنوان داروي . گرددو اقتصادي شدیدي نمی، باعث ایجاد مشکالت سیاسی Gسیلین ساخت پنی

  .باشدمهم و کاربردي مطرح است و تولید آن در داخل کشور بسیار مهم می
  
  ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 1ـ9 

ه، توان به چین، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسسیلین میاز کشورهاي عمده تولیدکننده پنی
  . اسپانیا و هند اشاره کرد

کننده این دارو به شمار سیلین، بسیاري از کشورها به عنوان مصرفبا توجه به موارد کاربرد گسترده پنی
 . آیندمی



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )12(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  ـ شرایط صادرات1ـ10
داره کل دارو نسبت اهاي دارویی، در راستاي حمایت از صادرات و تالش در زمینه توسعه صادرات فرآورده

 1988و 1971، 1961هاي ازي صادرات دارو به استثناي داروهاي مخدر و تحت کنترل کنوانسیونبه آزادس
  :داندنموده است و رعایت موارد ذیل را در این زمینه ضروري می سازمان ملل متحد اقدام

ریزي نمایند که صادرات داروهاي مذکور هاي تولیدکننده موظفند به نحوي برنامهتمامی شرکت -1
  . وقفه در عرضه آن در بازار داخلی نگرددموجب 

پذیر طبق قانون اجازه خروج از کشور را ندارند و صادرات داروهاي مذکور امکاناي داروهاي یارانه -2
  . باشدنمی
هاي بازرگانی که مجوز فعالیت در زمینه صادرات کاال صرفا توسط تولیدکنندگان دارو و یا شرکت -3

  . پذیر خواهد بودباشند، امکانرا دارا می) کل دارواز اداره (صادرات دارو 
اي تشکیل داده به بایست پروندهبراي هر محصول صادراتی می) 3مطابق بند (هاي صادرکننده شرکت -4

مشخص و به ) از مرحله خروج از کارخانه تا مقصد(نحوي که کلیه اسناد و مدارك هر محموله صادراتی 
  . سهولت قابل دسترسی باشد

-هاي بازرگانی صادر کننده میکلیه مسئولیت خروج کاال از کشور به عهده تولیدکنندگان و شرکت -5

  . باشد
هاي صادرکننده موظفند خریداران خود را به نحو مقتضی شناسایی و پس از اطمینان از شرکت -6

  . صحت عمل آنان کاال را تحویل نمایند
نی که متقاضی فعالیت در زمینه صادرات دارو هستند، هاي بازرگاارائه مدارك ذیل توسط شرکت -7

  .باشدالزامی می
 تصویر مدارك ثبت شرکت -

 تصویر کارت بازرگانی حقوقی به نام مدیرعامل -

 تصویر روزنامه رسمی -

 اساسنامه -

مطرح و در صورت تایید صالحیت، شرکت  20پس از اخذ مدارك فوق موضوع در کمسیون قانونی ماده 
  . نمایدز سوي این اداره کل دریافت میمجوز صادرات را ا
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  . بدیهی است تمدید مجوز فعالیت شرکت بر اساس عملکرد سالیانه خواهد بود
گردد از نظر اداره کل اي که به منظور صادرات وارد کشور میتوزیع کلیه اقالم دارویی و مواد اولیه -8

  .هد شدبراي آنها صادر نخوا CPPو  FSCدارو غیرمجاز بوده و گواهی 
هاي بازرگانی موظفند کلیه اطالعات مربوط به هاي صادر کننده اعم از تولیدکنندگان و شرکتشرکت -9

هاي گمرکی به طور مستمر و ماهانه به اداره کل دارو خروج کاال از گمرك را بر اساس مفاد اظهارنامه
  . ارسال نمایند

یکبار آمار دقیقی از داروهاي صادراتی خود را  هاي صادرکننده دارو موظفند هر سه ماهکلیه شرکت -10
  . به اداره کل دارو ارسال نمایند) CD(مطابق جدول ذیل و به صورت الکترونیک 

  
  )3(جدول 

  کشور مقصد  ارزش ریالی  ارزش دالري  )بنديبسته× تعداد (مقدار دارو   نام دارو  ردیف
    

  

  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
- سیلین عرضه شده در بازار از نوع وارداتی میتمام پنی، یلین در داخل کشورسعدم تولید پنیبا توجه به 

-براي این دارو زیاد میمیزان تقاضا توان گفت سیلین، میهمچنین با در نظر گرفتن کاربرد وسیع پنی. باشد

  . باشد
   
دها و برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واح ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1 

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم 
آالت مورد استفاده در  هاي سازنده ماشین ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت بهره

  تولید محصول
تولیدي فعال  طبق اطالعات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، واحد

بیوتیک ارائه واحدهاي فعال در زمینه تولید مواد اولیه داروهاي آنتی )4(اما در جدول . در کشور وجود ندارد
  . شده است



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )14(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  بیوتیکواحدهاي فعال در زمینه مواد اولیه داروهاي آنتی :)4(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 1260  1377  تبریز -آذربایجان شرقی   بیوتیکد اولیه داروهاي آنتیموا  داروسازي دانا  1

  )تن( 250  1386  مشهد -خراسان رضوي   بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  برهان دارو  2

  )تن( 9500  1384  قم  بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  فرآیند آرا شیمی  3

  )تن( 430  1383  ساري -مازندران   بیوتیکي آنتیمواد اولیه داروها  سازي ایرانبیوتیکآنتی  4

  
  

از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2
هاي انجام شده اعم از  گذاري محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه

  ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
ها در وزارت صنایع و معدن، وضعیت طرح صنعتیات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه طبق اطالع

  . ارائه شده است) 5(کشور در جدول 

  
  بیوتیکدر زمینه مواد اولیه داروهاي آنتی هاي در دست اجراطرح :)5(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 700  1386  تبریز -آذربایجان شرقی   بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  زيداروسازي زکریاي را  1

2  
سیروس صداقت و 
  محمدرضا خسروي

  )تن( 96  1378  تهران  بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی

  )تن( 100  1381  تهران  بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  منصوره اکبریان  3

  )تن( 55  1381  شاهرود -سمنان   بیوتیکآنتی مواد اولیه داروهاي  داروسازان آرا  4

    1385  شهرك صنعتی -سمنان   بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  داروسازي سهند آریا دارو  5



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )15(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 10  1384  کردستان  بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  ساریژ  6

  )تن( 200  1385  عتی گرگانشهرك صن -گلستان   بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  به بان بین الملل کیش  7

  )تن( 25/0  1386  اراك -مرکزي   بیوتیکمواد اولیه داروهاي آنتی  تضامنی البراتوارهاي شیمیایی دکتر مجللی  8

   

  
   در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

-استریتوماسین یا سیالنیکپنی اسید ساختار سیلین یا مشتقات آنها باداروهاي حاوي پنیمیزان واردات 

  . ارائه شده است )10( تا )6(هاي مختلف در جداول ، در سالتولید داخلی ندارند که ها
  

  88در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):6(جدول 
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  21063  203405000  1000 30041090  چین  1

  3377574  33534201738  9035 30041090  آلمان  2

  76645  762836604  986 30041090  اتریش  3

  162494  1604054761  1504 30041090  اسپانیا  4

  1281626  12759240459  3958 30041090  امارات متحده عربی  5

  3489182  34531097788  12977 30041090  انگلستان  6

  79446  784642165  119 30041090  ایاالت متحده آمریکا  7

  1005  10014000  50 30041090  ایتالیا  8

  235001  2269407824  1084 30041090  ایرلند  9

  130443  1298550582  103 30041090  بلژیک  10



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )16(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  19740  196278606  503 30041090  ترکیه  11

  142157  1416346236  279 30041090  سوئیس  12

  670206  6644790616  6443 30041090  فرانسه  13

  2177670  21566687075  7479 30041090  کانادا  14

  8621  87036156  50 30041090  لوگزامبورگ  15

  10449  101858334  250 30041090  منطقه آزاد کیش  16

  8219748  81669421835  15243 30041090  هلند  17

  1366207  13553850879  10540 30041090  هند  18

 85984  835159974  185 30041090 یونان  19

 21555261  213828880632 جمع کل

  
86در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):7(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  4706  43509913  8 30041090  ایرلند  1

  14566  134775549  70 30041090  دانمارك  2

  15413  143001664  450 30041090  استرالیا  3

  21888  202534810  28 30041090  فنالند  4

  37586  349396762  468 30041090  مکزیک  5

  48229  449395559  97 30041090  ایاالت متحده آمریکا  6

  84770  788193137  363 30041090  جمهوري کره  7

  100371  943259910  193 30041090  یونان  8



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )17(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  123525  1151501634  2841 30041090  اسلوونی  9

  143174  1328364200  1244 30041090  هند  10

  292079  2723366935  482 30041090  ایتالیا  11

  558137  5190087635  1485 30041090  اتریش  12

  627430  5856062313  4198 30041090  فرانسه  13

  988930  9209931805  6697 30041090  اسپانیا  14

  1045098  9732162657  3240 30041090  کانادا  15

  1185019  11015844659  3558 30041090  بلژیک  16

  1987722  18484753954  13526 30041090  آلمان  17

  2403925  22308209719  10379 30041090  امارات متحده عربی  18

  5796920  53994652529  15321 30041090  انگلستان  19

 6171314  57408093802  36698 30041090 هلند  20

 21650802  201457099146 جمع کل

  
85در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):8(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  33283  305661809  137 30041090  ایرلند  1

  52534  481185154  695 30041090  ایتالیا  2

  85473  788313503  84 30041090  کانادا  3

  128154  1171451100  2162 30041090  قبرس  4

  225483  2067300376  949 30041090  اتریش  5



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )18(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  303146  2787707001  919 30041090  یونان  6

  308285  2835072407  4758 30041090  امارات متحده عربی  7

  334121  3075251309  623 30041090  بلژیک  8

  469501  4311074361  6875 30041090  فرانسه  9

  580886  5327108992  3915 30041090  اسپانیا  10

  696934  6412478359  20970 30041090  آلمان  11

  810803  7465586548  9603 30041090  انگلستان  12

 5986023  54948025787  38235 30041090 هلند  13

 10014626  91976216706 جمع کل

  
84در سال یا مشتقات آنها سیلین داروهاي حاوي پنی ):9(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  10439  92778107  40 30041090 پرتقال  1

  23834  213992954  386 30041090 سوئیس  2

  44728  405905142  15 30041090 فنالند  3

  46274  416095088  60 30041090 مکزیک  4

  50239  450302919  283 30041090 بیامارات متحده عر  5

  97031  878538340  375 30041090 هند  6

  215081  1950862183  10711 30041090 ایرلند  7

  333264  2985309812  3335 30041090 قبرس  8

  445065  4022949110  1326 30041090 یونان  9



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )19(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  574039  5183039114  4028 30041090 فرانسه  10

  587428  5332400724  3597 30041090 ایتالیا  11

  767460  6903334746  17420 30041090 کانادا  12

  908825  8147907209  8267 30041090 انگلستان  13

  916774  8234599978  2714 30041090 اسپانیا  14

  1056135  9464790565  4284 30041090 بلژیک  15

  1864779  16731569046  18661 30041090 اتریش  16

  1899591  17119431930  18268 30041090 آلمان  17

 4975225  45178671217  31942 30041090 هلند  18

 14816211  133712478184 جمع کل

  
83در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):10(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  28093  238793813  126 30041090 پرتقال  1

  48526  412475145  183 30041090 کانادا  2

  85320  725219660  135 30041090 هلند  3

  110144  936224880  260 30041090 فنالند  4

  143580  1220431434  387 30041090 دانمارك  5

  310561  2639764948  562 30041090 یونان  6

  412041  3502345619  3954 30041090 ایتالیا  7

  537705  4570496486  202 30041090 ایاالت متحده آمریکا  8



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )20(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  675658  5743096041  4225 30041090 قبرس  9

  831599  7068588018  8458 30041090 سوئیس  10

  847422  7203088354  2840 30041090 ایرلند  11

  885403  7525929241  4797 30041090 انگلستان  12

  886027  7531228830  4031 30041090 اسپانیا  13

  1667289  14171954285  5332 30041090 فرانسه  14

  3036295  25808503415  7394 30041090 بلژیک  15

  3628441  30841749501  21619 30041090 اتریش  16

 4513970  38368746834  89242 30041090 آلمان  17

 18648074  158508636504 جمع کل

  
  . نشان داده شده است )2( شکلجمع کل ارزش دالري براي پنج سال در 

  

 
  سیلین یا مشتقات آنهاداروهاي حاوي پنیروند واردات  ):2(شکل 



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )21(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

دارو و غـذا، دانشـگاه گالسـکو، انجمـن علـوم       متخصصانی از مراکـز مختلـف جهـان از جملـه سـازمان     
تـرین داروهـاي   استفان گرینبرگ لیستی از مهمترین و پرمصـرف  آزمایشگاهی آمریکا به همراه مورخ پزشکی

  . اند جهان ارائه کرده

منظـور   بـه  متخصصـان  از WebMD ، این لیست بر اساس درخواسـت وب سـایت  ngpharma به نقل از
سیلین به عنوان اولین آنتی بیوتیک جهان، در لیسـت   پنی. تعیین برترین داروها در قالب یک لیست ارائه شد

درصـد از جمعیـت کنـونی     75بـدون حضـور آن حـدود    ترین داروهاي جهان قرار دارد به طوري که روشپرف
  .رفتندهاي عفونی از بین میجهان در اثر بیماري

  

  و امکان توسعه آن  در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5
 که هااستریتوماسین سیالنیک یاپنی داسی ساختار سیلین یا مشتقات آنها باداروهاي حاوي پنیصادرات 

   .ارائه شده است )15(تا  )11( هاي مختلف در جداول، در سالتولید داخلی ندارند

  
   88در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی): 11(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  436084  4310787729  50508 30041090  ازبکستان  1

  225964  2237947456  9743 30041090  افغانستان  2

  27800  277722000  25 30041090  ایتالیا  3

 156000  1551420000  2700 30041090 عراق  4

 845848  8377877185 جمع کل

  
   86در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی): 12(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  72475  671539375  7040 30041090  تاجیکستان  1



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )22(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 121102  1139085412  15466 30041090 ازبکستان  2

 193577  1810624787 جمع کل

  
   85در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):13(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )رمکیلوگ(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 124140 1144570800 18622 30041090 افغانستان  1

 124140 1144570800 جمع کل

  
   84در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):14(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  1800  16263000  1200 30041090  تاجیکستان  1

 990940  9014037585  46667 30041090 افغانستان  2

 992740  9030300585 جمع کل

  
   83در سال سیلین یا مشتقات آنها داروهاي حاوي پنی ):15(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

  1080  9177020  458 30041090  تاجیکستان  1

  80209  681774000  17875 30041090  حده عربیامارات مت  2

  99814  848419434  8954 30041090  قزاقستان  3

  140114  1190970670  18193 30041090  ترکمنستان  4

  141919  1206314760  25539 30041090  عراق  5

 1228267  10440268017  69640 30041090 افغانستان  6



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )23(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 1691403  14376923901 جمع کل

  
در  سیلین و مشتقات آنهاداروهاي حاوي پنی زش دالري براي پنج سال در زمینه صادراتجمع کل ار

   .نشان داده شده است )3( شکل

  

  
   سیلین یا مشتقات آنهاداروهاي حاوي پنیروند صادرات   ):3( شکل

   
  

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6
باشد، اولویت اول در اجراي این طرح، حذف ن دارو در حال حاضر کامال وارداتی میبا توجه به اینکه ای

با توجه به اینکه در محاسبات اقتصادي قیمت فروش . باشدواردات آن و خودکفا شدن در زمینه تولید آن می
-رات نیز میاین دارو کمتر از مقدار جهانی آن در نظر گرفته شده است، افزایش ظرفیت تولید به منظور صاد

  . هاي اجراي طرح قرار گیردتواند در برنامه
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ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و 3
  مقایسه آن با دیگر کشورها

 محیط لیتر میلی در سیلینپنی واحد فقط چند باشد، می نوتاتوم -سیلیوم پنی یک که فلمینگ کپک
) هاجزء قارچ( آسپرژیلوس و سیلیوم پنی از مختلفی هاي گونه وسیلهه ب ینسیلپنی .گردد می تولید کشت

هاي کشت انجام محیط حسیلین، نخست در سطمنظور تولید پنیه پنی سیلیوم ب کشت. شود تولید می
  . گیرد هاي کشت صورت میاکنون در درون یا عمق محیط شد، ولی می

، ... سیلین و استفاده از عوامل جهش دهنده وبیشتري پنی هاي مولد مقادیر رویه منظور تهیهه تحقیقات ب
این سویه، مقادیر زیادي . انجامید کریزوژنم - پنی سیلیوم از Q176 سویه به تهیهمیالدي  1946 در سال
  . نماید نیز تولید نمی کریزوژنین زرد رنگ ماده در ضمن،. کند سیلین تولید میپنی

اکنون،  هم. منظور اصالح بیشتر سویه مذکور ادامه یافته تحقیقات ب پیدا کردن سویه نام برده، بعد از
لیتر محیط کشت تولید میلی سیلین درواحد پنی 4000سویه اصالح شده مورد استفاده در صنعت، حدود 

  . کند می

  

  
  سیلینکپک پنی): 4( شکل

  
  
  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )25(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

   ساختمان پنی سیلین
هاي  ها و سویه وسیله گونهه سیلین بنوع پنی ه پنجسیلین نشان داده است کمطالعه ترکیب شیمیایی پنی

آمینو -6 اسید هاي مذکور، داراي هسته مشترکی به نام سیلینهمه پنی. شوند سیلیوم تولید میمختلف پنی
ه ب والین -D و یک مولکول سیستئین -L این اسید در واقع از تراکم یک مولکول. باشند می سیالنیکپنی

  . آید وجود می
ها وجود دارد  سیلینسیالنیک، یک رشته یا زنجیره جانبی نیز در ترکیب پنیآمینو پنی -6اسید  برعالوه 

   .ها است رشته هاي مختلف، اختالف در ترکیب این سیلینو علت اختالف بین پنی

  
  سیلین ساختمان پنی): 5(شکل 

  
  تولید صنعتی پنی سیلین

  مرحله اول

  :زیر است شود که داراي شرایط ژنوم شروع میبا عمل تخمیر پنی سیلیوم کریزو
  . متر مکعب صورت پذیرد 100تخمیر در یک حجم تا  -1
2- pH  باشد 5/6 در حدود .  
  . شرایط استریل رعایت گردد -3
  . صورت پذیرد  pH کنترل دمایی و -4
  . باشد روز می 6-8زمان تخمیر،  -5
، نیتروژنی ، منبع)گلوکز عموالم( کربنی منبع: د ازسوبستراهاي استفاده شده به عنوان غذا عبارتن -6
  . معدنی هاينمک اسید، آمینو الکتوز،
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  مرحله دوم

سیلیوم بدست سیلین طبیعی که از تخمیر پنیترین پنی پر مصرف( G پنی سیلین فیلتروکریستاله کردن
  . باشد ها می سیلینآمده و منشاء ساخت انواع دیگر پنی

  مرحله سوم

 رادیکال. کنند تبدیل می سیلینیک اسیدآمینوپنی -6 یندهاي آنزیمی و شیمیایی، آن را بهآم فربا انجا

. آمیدازهاي دیگر جدا شود ها یا وسیله اسید از باکتريه تواند ب متصل است، می گروه آمینو اسیدي که به
اگر . ها ضروري است لینسیبراي فعالیت بیولوژیک پنی سیالنیک اسیدآمینوپنی -6 هسته تمامیت ساختمانی

خواهد بود که  سیلوئیک اسیدپنی شکسته شود، ماده حاصله) پنی سیلیناز( بتا الکتاز توسط الکتام بتا حلقه
  . فاقد فعالیت ضد میکروبی است

 تواند اگر به یک کند و می ها را حمل می سیلینژنیک پنییک شاخص آنتی مولکول، حال این با این

) گروه جانبی یا R( هايرادیکال. عمل کند زا هاپتن حساسیت بچسبد، به عنوان یکحمل کننده  پروتئین
داروي حاصله را مشخص  فارماکولوژیک چسبند، خواص سیالنیک میمختلفی که به اسید آمینو پنی

  . کنند می
  مرحله چهارم

 -آلفا  ( آمپی سیلین مثال: کنند تبدیل می سیلینیندهاي آنزیمی و شیمیایی بیشتر، به انواع پنیآبا فر
شود، اما در  تخریب می الکتاماز -بتا  توسط بوده، چرا که G پنی سیلین که شبیه) سیلینآمینو بنزیل پنی

  . هاي گرم منفی دارد فعالیت بیشتري در برابر باکتري. باشد برابر اسید پایدار می
- سیلینعبارتند از پنی شوند تولید میاند و در سطر صنعتی  هایی که از نظر بالینی مهم سیلینانواع پنی

   :هایی که
 دیگر دارند ولی نسبت به و بعضی ها اسپروکت هاي گرم مثبت، باالترین فعالیت را بر علیه ارگانیسم

 G پنی سیلین: مثال. و نسبت به اسید، حساس هستند بتا الکتاماز وسیلهه ب هیدرولیز

 نفیلیسین: مثال .هستند ها ولی داراي فعالیت کمتر بر علیه گرم منفی دارند بتا الکتاماز مقاومت نسبی به

 .هستند الکتامازها به عمل بتا ولی حساس دارند ها ها و گرم منفیفعالیت نسبتا زیادي بر علیه گرم مثبت
 .پیراسیلن آمپی سیلین،: مثال



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )27(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 گلوکز اسیلن، ، V سیلینپنی مثل .دارند ثبات نسبی در برابر اسید معده و مناسب براي تجویز خوراکی

تهیه  پتاسیم و سدیم هايصورت نمکه ها ب سیلیناما باید در نظر گرفت که اکثر پنی. آموکسی سیلین
واالن پتاسیم به ازاي هر یک میلیون  میلی اکی 7/1حاوي حدود  ، Gنمک پتانسیم پنی سیلین. شوند می

 . واحد است

در حالت . کند فراهم می سیلین، انواع مناسب براي تزریق عضالنی راپنی بنزاتین و پروکائین هاينمک
بایست  دهد و می فعالیت خود را از دست می سرعته ها پایدار هستند، اما محلول آنها ب سیلینخشک پنی
  . از تهیه مصرف شوند بالفاصله بعد

  
   ها با توجه به قدرت جذب، انتشار و دفع سیلینتولید پنی
فقط  بعد از تجویز خوراکی،. ها سریع و کامل است سیلینعضالنی یا وریدي، جذب اکثر پنی بعد از تزریق

 به غذاهامقابل اسید، اتصال  شود که بستگی به مقاومت در ها جذب می سیلیناکثر پنی دوز درصد 30تا  5
  . شوند می طور گسترده پخشه هاي بدن بها در مایعات و بافت سیلینبعد از جذب، پنی. دارد ...و

را براي مدت طوالنی  اند که جذب تاخیري داشته و سطح مناسب دارو انواع مخصوصی طراحی شده
، یک سطح )ون واحدمیلی 4/2(بنزاتین  سیلینگرم پنی 5/1بعد از یک تزریق عضالنی، . نماید فراهم می

واحد به  005/0 آید و سطح سرمی روز پدید می 10 واحد به ازاي هر میلی لیتر براي 03/0سرمی حدود 
 24سیلین پروکائین عضالنی، سطح درمانی را براي پنی. یابد ادامه می ازاي هر میلی لیتر، به مدت سه هفته

  . کند فراهم می ساعت
  

در فرآیند ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ژيـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولو4
  تولید محصول 

ه سطح صنعتی و ب سیلین را درنو ترکیب بتوانند پنی DNA امروزه سعی بر این است تا با تکنولوژي
ها سیلین، تنها محدود به قارچدر این صورت میکرو ارگانیسم تولید کننده پنی. صورت وسیع تولید کنند

  . نخواهد بود
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گذاري ثابت  ی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایهـ بررس5
با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (به تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO و  هاي فروشنده تکنولوژي  هاي اطالعاتی جهانی، شرکت و اینترنت و بانک
  ... )و  تجهیزات 

شود و سیلین، خط تولید براي این سیستم پیوسته فرض میبه پنیبا توجه به میزان مصرف و نیاز 
توجه به این نکته الزم است که از زمان . ظرفیت تولیدي کارخانه مورد نظر باید به طور ساالنه مشخص گردد
  . تولید تا تحویل به مشتري باید زمان محدودي در نظر گرفته شود

گذاري، الزم است تا بدست آوردن حجم اولیه سرمایه براي محاسبه حداقل ظرفیت اقتصادي کارخانه و
هاي ساالنه کارخانه محاسبه شود و با در نظر گرفتن مقداري حاشیه سود، میزان ظرفیت کارخانه هزینه

گذاري اولیه، دوره بازگشت سرمایه تخمین زده شود و در سپس با تعیین حجم سرمایه. محاسبه گردد
ناسب باشد، ظرفیت محاسبه شده به عنوان حداقل ظرفیت کارخانه در نظر صورتیکه دوره بازگشت سرمایه م

شود و در صورتیکه مدت دوره بازگشت سرمایه زیاد باشد، باید محاسبات از ابتدا انجام شود و گرفته می
براي محاسبه و . ظرفیت جدیدي در نظر گرفته شود تا دوره بازگشت سرمایه به دوره مناسبی کاهش یابد

گذاري طرح الزم است تا ابتدا تعدادي فرضیات براي داقل ظرفیت کارخانه و حجم اولیه سرمایهتخمین ح
  : باشندفرضیات محاسبات به شرح زیر می. انجام محاسبات در نظر گرفته شود
 . شوداي بابت اجاره زمین و یا سوله پرداخت نمیشود و ساالنه هزینهزمین کارخانه خریداري می

ها هاي مورد نیاز از سازندگان، تولیدکنندگان و نمایندگیل آزمایشگاهی و دستگاهتجهیزات، وسای
 . شودخریداري می

کند، که در شیفت عصر و شب فقط بخش ساعته صبح، عصر و شب فعالیت می 8کارخانه در سه شیفت 
 . باشندهاي اداري تعطیل میعملیاتی فعال است و بخش

ساعت  10و زمان بازگشت ) ساعت تولید 180ساعت رشد و  25(ساعت  205زمان دوره براي هر راکتور 
 . شودساعت فرض می 215شود که مجموعا زمان تولید محصول براي هر راکتور در نظر گرفته می

 . کندمرتبه محصول تولید می 37باشد و هر راکتور آن در سال ساعت در سال در خط می 8000کارخانه 
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همچنین . شوددرصد جرمی در نظر گرفته می 85مایه تخمیري در حدود  سیلین ازبازیافت کل پنی
  . گرددگرم بر لیتر فرض می 1410سیلین برابر چگالی پنی
  : باشدهاي ساالنه احداث کارخانه شامل موارد زیر میهزینه

 هزینه پرسنل  -

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن  -

 هزینه خرید مواد اولیه -

 )یل حمل و توزیعاز قب(هزینه خدمات فروش  -

  
  هاي ساالنه محاسبه هزینه

  هاي پرسنلی هزینه
به همراه ...) اعم از اداري، عملیاتی و (هاي ساالنه پرسنل ابتدا باید تعداد پرسنل براي محاسبه هزینه

تعداد پرسنل کارخانه به همراه تخصص هر یک نشان داده  )16(در جدول . تخصص هر یک مشخص گردد
  .ساعت مشغول به کار هستند 12ذکر است که مدیر کارخانه و نگهبان در هر شیفت  قابل. شده است

    

  تعداد و تخصص پرسنل مورد نیاز براي کارخانه به همراه حقوق و مزایاي در نظر گرفته شده براي هر یک ):  16(جدول 

ف 
ردی

  
  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 

حقوق پایه 
براي هر 

   *فرن

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

   18450   3450   15000  صبح    MBA   1  ارشد و باالتر کارشناسی  مدیرعامل    1

   2  کارشناسی و باالتر   مدیر کارخانه    2
 -مهندسی شیمی 
  بیوتکنولوژي 

صبح و 
  عصر 

13000   2990   31980    

   24600   2300   10000  صبح   میکروبیولوژي   2  باالتر  کارشناسی ارشد و  کارشناس ارشد    3

   1  کارشناسی ارشد و باالتر   کارشناس ارشد    4
 - مهندس شیمی 
  بیوتکنولوژي

   12300   2300   10000  صبح 
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ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
حقوق پایه 

براي هر 
   *فرن

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

   8610   1610   7000  صبح   شیمی کاربردي  1 کارشناسی  کارشناس   5

  1 کارشناسی  کارشناس   6
  شیمی تجزیه 

  )کنترل کیفیت(
  8610   1610   7000   صبح

  هاي مختلف زمینه  12  کارشناسی  پرسنل تولید   7
صبح، 
عصر و 
  شب

6000   1380   88560   

   12300   2300   10000  صبح   مدیریت مالی     1  ارشد کارشناسی  مدیر مالی      8

   9840   1840   8000  صبح   بازاریابی و فروش    1  کارشناسی و باالتر   مدیر فروش    9

   12300   2300   10000  صبح   امور قراردادها    1  ارشد کارشناسی  اون حقوقی مع   10

   8610   1610   7000  صبح   حسابداري    1  کارشناسی   حسابدار    11

   14760   1380   6000  صبح   ارتباط با مشتري    2  کارشناسی   کارشناس فروش    12

   6150   1150   5000  صبح   منشی    1  دیپلم یا کارشناسی فوق  منشی    13

   4920   920   4000  صبح   رانندگی    1  دیپلم   لجستیک    14

   4920   920   4000  صبح   آبدارچی    1  دیپلم   آبدارچی    15

  نگهبانی    2  دیپلم   نگهبان  16
صبح، 
عصر و 
  شب 

4000   920   9840   

  14760   920   4000  صبح   رانندگی  3  دیپلم  راننده  17

  29520   920   4000  صبح   کارگر  6  دیپلم  کارگر  18

  321030  مجموع حقوق ماهیانه پرسنل   40  جمع کارکنان    19
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  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )31(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
حقوق پایه 

براي هر 
   *فرن

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

20   
هاي در نظر گرفته شده در سال مجموع ماه

  ... براي احتساب پاداش، عیدي و 
   5136480  مجموع حقوق ساالنه پرسنل    16

  باشد مبالغ به هزار ریال می*
  

  هاي آب، برق، گاز و تلفن هزینه
هاي موجود در خط تولید کارخانه هاي روشنایی و دستگاهبرق کارخانه عمدتاً مربوط به سیستم هزینه

شود که کارخانه به یک فرض می. شودمتر در نظر گرفته می 3000میزان مساحت تقریبی کارخانه . باشدمی
خود را اعم از مصارف مترمکعب بر ساعت نیاز دارد تا بتواند با آن مصارف گاز  15ایستگاه گاز با ظرفیت 
. شودخط نمابر در نظر گرفته می 2خط تلفن،  4براي کارخانه . تأمین نماید... سرمایشی، گرمایشی و 

نشان دهنده تعداد  xمتغیر . ارائه شده است )17(هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن کارخانه در جدول هزینه
ظرفیت کل تولید  xVباشد که در نتیجه ر راکتور مینشان دهنده ظرفیت ه Vراکتورهاي کارخانه و متغیر 

  . مایه تخمیر در کارخانه است و واحد آن لیتر در نظر گرفته شده است
  

  هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن هزینه  ):17(جدول 

ف 
ردی

  

  واحد   میزان مصرف   عنوان هزینه 
هزینه ریالی 
  به ازاي واحد 

متوسط ساعات 
  دسترسی ساالنه

هزار (ساالنه مبلغ 
  ) ریال

  )xV  ×22/2(  بچ 37معادل  L   4   8000  ) xV  ×15(  آب    1

  )xV  ×5875/23(  بچ 37معادل  kW.hr   425   8000  ) xV  ×5/1(  برق    2

   m3/hr   700   8000   84000  15  گاز    3

    38400   8000   800  خط    6  تلفن    4
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  )32(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

ف 
ردی

  

  واحد   میزان مصرف   عنوان هزینه 
هزینه ریالی 
  به ازاي واحد 

متوسط ساعات 
  دسترسی ساالنه

هزار (ساالنه مبلغ 
  ) ریال

   xV  ×8075/25  +122400  مجموع    5

  
  ید مواد اولیه  هزینه خر

  . ارائه شده است )18( هزینه خرید مواد اولیه در جدول
  

  هزینه خرید مواد اولیه  ):18(جدول 

  نام ماده   ردیف 
میزان مصرف 

)gr/L (  
هزینه به ازاي 

  ) Rial/kg(واحد 
ریال به ازاي هر (هزینه 

  ) لیتر ماده تخمیري

   8/1645   6000   3/274  گلوکوز    1

    220    5000   44  شربت ذرت    2

   5/160   15000   7/10  سولفات آمونیوم    3

   795   50000   9/15  سدیم فنیل استات    4

5   
پتاسیم دي هیدروژن 

  فسفات 
74/2   600000   1644   

   53/446  ) درصد هزینه مواد اولیه 10(سایر    6

   83/4911  مجموع    7

  
  ) از قبیل حمل و توزیع(هزینه خدمات فروش 

هزینه حمل و توزیع محصول . باشده خدمات فروش شامل حمل و توزیع محصول کارخانه میهزین
  . ریال به ازاي هر لیتر مایه تخمیر در نظر گرفته شده است 500کارخانه 

  . هاي عمر کارخانه نشان داده شده استهاي ساالنه احداث کارخانه براي سالهزینه )19(در جدول 
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  )33(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  النه احداث کارخانه هاي ساهزینه ):19(جدول 

  واحد هزینه   مبلغ ساالنه هزینه    عنوان هزینه   ردیف 

  هزار ریال    5136480  پرسنلی    1

  هزار ریال    xV  ×8075/25  +122400  آب، برق، گاز و تلفن    2

  هزار ریال    xV  ×73771/181  خرید مواد اولیه    3

  هزار ریال    xV  ×5/18  خدمات فروش    4

  

هاي ساالنه از حاسبه حداقل ظرفیت کارخانه، با توجه به وابسته بودن متغیرهاي مربوط به هزینهبراي م
هاي ساالنه با متغیر در نظر گرفته شده به شکل یک رابطه بین هزینه. گرددهاي ریاضی استفاده میروش

  : باشداین فرمول به صورت زیر می. شودفرمول ریاضی استخراج می

  

)xV ×5/18 + ()xV ×73771/181) + (xV  ×8075/25  +122400 + (5136480 =هاي ساالنه کارخانه هزینه)هزار ریال(  

                                      )xV  ×04521/226 + (5258880 =                             

  

ارخانه و درآمدهاي اولیه احداث ک هاي ساالنه کارخانه، الزم است تا هزینهبا مشخص شدن هزینه
براي تعیین . ساالنه نیز مشخص گردد تا بتوان محاسبات را تکمیل و ظرفیت کارخانه را مشخص نمود

هاي اولیه احداث کارخانه باید ابتدا ملزومات اولیه احداث کارخانه مشخص شود و پس از آن با تعیین هزینه
  . انه تعیین گرددمقدار هزینه هر یک از ملزومات، هزینه اولیه احداث کارخ

  : باشدملزومات احداث کارخانه به شرح زیر می

هزینه هر متر . باشدشود که محل احداث کارخانه در شهرك صنعتی میفرض می :خرید زمین -
. شودریال در نظر گرفته می 450000هاي صنعتی استان تهران به طور متوسط زمین در شهرك



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 
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  )34(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 1350باشد، هزینه خرید زمین متر می 3000د نیاز بنابراین اگر فرض کنیم مساحت زمین مور
 . آیدمیلیون ریال بدست می

براي محاسبه هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه که  :عملیات عمرانی و احداث کارخانه -
کشی، بندي، خیابانکشی و جدولشامل هزینه ساخت سوله، بخش اداري، انبار، فضاي سبز، کانال

شود هزینه باشد، فرض میمی... شی و سرمایشی، تأمین سیستم روشنایی و تأمین سیستم گرمای
میلیون  3000بنابراین هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه . باشدریال می 1000000هر متر 

 . آیدریال بدست می

 هزینه تأمین آب، برق، گاز و تلفن در جدول :تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه -
  . نشان داده شده است )20(

  

  هزینه برقراري انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه  ):20(جدول 

  ) هزار ریال(هزینه کل   تعداد   ) هزار ریال(هزینه برقراري انشعاب   عنوان انشعاب مورد نیاز   ردیف 

   xV  ×425/19   1   xV  ×425/19  آب    1

   xV  ×0968/6 +55/113   1  xV  ×0968/6 +55/113  برق    2

   41000   1   41000  گاز    3

   3000   6   500  تلفن    4

   xV  ×5218/25 +55/44113  جمع کل    5

 

 ): تجهیزات خط تولید و وسایل آزمایشگاهی(تأمین تجهیزات خط تولید  -

  : تجهیزات عمده مورد نیاز عبارتست از -

 فرمانتور -



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 

  
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )35(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 استخراج کننده -

 فیلتر چرخشی -

 ستون تخلیص -

 تبخیرکننده -

 مخازن همزن دار -

 سانتریفیوژ -

 دستگاه کروماتوگرافی  -

  بندي محصولهاي بستهدستگاه -

هزار ریال به  25اندازي تجهیزات، هاي مربوط به نصب و راهقیمت تجهیزات و ماشین آالت و هزینه
  .شودازاي هر لیتر مایه تخمیر تخمین زده می

 :هاي حمل و توزیعماشین -

میلیارد ریال تخمین  1ها هزینه خرید کامیونت. شودبراي توزیع در نظر گرفته می دستگاه کامیونت 3
  .    شودزده می

بینی نشده در طول دوره احداث کارخانه، هاي پیشبراي در نظر گرفتن سایر هزینه :هاسایر هزینه -
 . گردددرصد به هزینه اولیه احداث کارخانه اضافه می 10مبلغ 

  . نشان داده شده است) 21(حداث کارخانه در جدول هاي اولیه اهزینه

  

  هاي اولیه احداث کارخانه هزینه ):21(جدول 

  واحد مبلغ   مبلغ هزینه   گذاري عنوان هزینه سرمایه  ردیف 

  هزار ریال    1350000  خرید زمین کارخانه    1

  هزار ریال    3000000  عملیات عمرانی و احداث کارخانه    2
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  )36(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  واحد مبلغ   مبلغ هزینه   گذاري عنوان هزینه سرمایه  ردیف 

  هزار ریال    xV  ×5218/25 +55/44113  ختصاص آب، برق، گاز و تلفن انشعاب و ا   3

  هزار ریال    xV ×25  تجهیزات خط تولید    4

  هزار ریال   1000000  هاي حمل و توزیعماشین  5

  هزار ریال   جدول  5تا  1هاي ردیف درصد هزینه 10  ها سایر هزینه   6

  

اي احداث کارخانه به شکل یک فرمول ریاضی به صورت زیر گذاري برهاي اولیه سرمایهبنابراین هزینه
  : گرددمحاسبه می

  

               1/1  × ) xV  ×5218/50  +55/5394113 = (هاي اولیه احداث کارخانه هزینه)هزار ریال (  

  

در مرحله آخر از محاسبات اقتصادي احداث کارخانه براي تعیین حداقل ظرفیت کارخانه، الزم است تا 
درآمد کارخانه مد نظر فقط از طریق فروش دارو به مشتریان  . درآمدهاي ساالنه کارخانه نیز محاسبه گردد

  . گرددحاصل می

بر اساس ) یا هر لیتر مایه تخمیر(سیلین قیمت تمام شده محصول به ازاي تولید هر کیلوگرم پنی
  : آیدفرمول زیر بدست می

  

      10933/6  ) + xV ÷ 89189189/142131 = ( قیمت تمام شده تولید هر لیتر مایه تخمیر)الیر هزار (  

  

    9342549/262  ) + xV ÷ 5430678/6117093 = (سیلین قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم پنی)هزار ریال (  
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  )37(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

درصدي از قیمت تمام شده تولید آن در نظر  30قیمت فروش محصول با در نظر گرفتن حاشیه سود 
  : باشدبنابراین درآمدهاي ساالنه کارخانه در قالب فرمول ریاضی به شرح زیر می. است گرفته شده

  

                                 xV  ×858773/293  +6836544  = هزار ریال(درآمدهاي ساالنه کارخانه(  

  

س اطالعات بر اسا. ها و تجهیزات کارخانه محاسبه گردددر نهایت الزم است تا استهالك ساختمان
-هاي کارخانه تعیین میهاي مستقیم میزان استهالك تجهیزات و ساختمانکتاب مجموعه قوانین مالیات

. شوددر نظر گرفته می% 10ها سال و استهالك ساختمان 10به طور متوسط استهالك تجهیزات . شود
زینه استهالك از رابطه زیر بنابراین ه. سال در نظر گرفته شده است 10همچنین استهالك سایر موارد نیز 

  : شودحساب می

  

                                          535000  ) +xV ×5/2  = (هاي استهالك کارخانه هزینه)هزار ریال(  

  

هاي ساالنه و با کامل شدن محاسبات اقتصادي احداث کارخانه، در مرحله بعد با کم کردن هزینه
درصد سود ناخالص به  25. شوداي ساالنه کارخانه، سود ناخالص محاسبه میاستهالك کارخانه از درآمده

با تعیین سود خالص ساالنه، در مرحله . شودعنوان مالیات از درآمدها کسر شده و سود خالص محاسبه می
الذکر سود خالص ساالنه از فرمول زیر با توجه به مطالب فوق. شودبعد دوره بازگشت سرمایه محاسبه می

  : شوداسبه میمح

  

                                 781998  +xV ×98517225/48  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  

  

  : براي محاسبه دوره بازگشت سرمایه دو فرمول مورد نیاز است که این دو فرمول عبارتند از
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  )38(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  : 1فرمول شماره 

                                 781998  +xV ×98517225/48  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  

  : 2فرمول شماره 

                        xV ×57398/55  +905/5933524  =هزار ریال(هاي اولیه احداث کارخانه هزینه (  

  

  . نحوه انتخاب ظرفیت بهینه کارخانه نشان داده شده است )22( در جدول

  

  هینه کارخانه انتخاب ظرفیت ب  ):22(جدول 

یف
رد

  

ظرفیت انتخابی 
  ) لیتر مایه تخمیر(

سود خالص ساالنه 
  ) میلیون ریال(

-هزینه اولیه سرمایه

  ) میلیون ریال(گذاري 
دوره بازگشت 

  ) سال(سرمایه 

1   10000   8497/1271   2647/6489   10/5   

2   20000   7014/1761   0045/7045   00/4   

3   30000   5531/2251   7443/7600   38/3   

4   40000   4048/2741   4841/8156   98/2   

5   50000   2566/3231   2239/8712   70/2   

6   60000   1083/3721   9637/9267   49/2   

7   70000   9600/4210   7035/9823   33/2   

8   80000   8117/4700   4433/10379   21/2   

9   90000   6635/5190   1831/10935   11/2   

10   100000   5152/5680   9229/11490   02/2   

11   120000   2186/6660   4025/12602   89/1  
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  )39(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

لیتر مایه تخمیر است، الزم است تا مقدار  40000با توجه به اینکه ظرفیت بهینه پیشنهادي، تولید 
درصدي  85بر اساس محاسبات انجام شده و با توجه به فرض بازده . سیلین تولید شده محاسبه شودپنی

سیلین کیلوگرم پنی 0232352/0سیلین از مایه تخمیر، تقریبا به ازاي هر لیتر مایه تخمیر تولید پنی
کیلوگرم در هر  408/929سیلین تولیدي، بنابراین در ظرفیت بهینه کارخانه میزان پنی. شوداستحصال می

بچ به طور  37سیلین در تولید پنی(ساعت کارکرد کارخانه در سال  8000با توجه به فرض . باشدبچ می
شود که براي این کارخانه پیشنهاد می. سیلین استتن پنی 388/34، ظرفیت تولید ساالنه کارخانه )ساالنه

  . لیتر استفاده شود 10000راکتور با ظرفیت واقعی  4از 

  . ها و درآمدهاي کارخانه ارائه شده استهزینه )23( در جدول

  

  ) مبالغ به میلیون ریال(هاي کارخانه درآمدها و هزینه ):23(جدول 

  درآمد / عنوان هزینه  ردیف 
میزان هزینه 

  اولیه 
در (میزان هزینه 

  ) سال
در (میزان درآمد 

  )سال

   -   -   4841/8156  هزینه اولیه طرح    1

   -   6884/14300   -  هزینه ساالنه کارخانه    2

   -   635   -  هزینه استهالك    3

   8949/18590   -   -  درآمد ساالنه کارخانه    4

   8949/18590   6884/14935   4841/8156  مجموع    5

  

  . بیالن مالی کارخانه ارائه شده است )24(در جدول 

  

  

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 
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  )40(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  بیالن مالی کارخانه  ):24(جدول 

  ) میلیون ریال(مبلغ   عنوان   ردیف 

   4841/8156  هزینه اولیه طرح    1

   2065/3655  سود ناخالص ساالنه    2

   801625/913  مالیات    3

   4048/2741  سود خالص ساالنه    4

   98/2  دوره بازگشت سرمایه    5

  

ریال تخمین زده شده است و قیمت فروش هر گرم  86/415سیلین قیمت تمام شده تولید هر گرم پنی
گرم ماده  3حاوي  IU 5000000با فرض اینکه هر آمپول . ریال در نظر گرفته شده است 618/540آن 
باشد که در مقایسه ریال به ازاي هر گرم می 1830اشد، قیمت فروش این محصول در کشور بسیلین میپنی

بنابراین در صورت احداث کارخانه، . با قیمت فروش در نظر گرفته شده براي محصول کارخانه باالتر است
   .تر و در دست گرفتن بازار آن وجود داردامکان توزیع دارو با قیمت پایین

  

اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور  ـ میزان مواد6
قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز 

  در گذشته و آینده
داروسازي از  خصوص مواد اولیه، در حال حاضر بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنعتدر 

 Intermediate ولی. شود ال دانش فنی از کشورهاي پیشرفته صنعتی، در داخل کشور تولید میطریق انتق

شرکت در داخل کشور تولید مواد اولیه و  25در حال حاضر حدود . ها غالباً از خارج از کشور وارد می شود
تاندارهاي تولید مواد استفاده از دانش فنی روز دنیا و آخرین اس برخی مواد جانبی را بر عهده دارند که با

توان مواد اولیه و در صورت عدم تولید در داخل کشور، می .دهندمهم را انجام می اولیه، این فعالیت
  .تجهیزات را از کشورهاي اروپایی و همچنین کشورهاي آسیایی مانند کره و چین خریداري کرد



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 
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  )41(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7
-سیلین به عنوان داروي آنتی بیوتیک و مصرف باالي آن، این محصول میمی پنیبا توجه به کاربرد عمو

  . تواند در تمام مناطق کشور تولید و عرضه گردد
  

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8
هاي مورد نیاز باید تخصص )16( از نظر تأمین نیروي انسانی کارخانه مشکلی وجود ندارد و مطابق جدول

هاي مورد نیاز به راحتی در کشور وجود دارد و به راحتی نیروهاي با تجربه و تخصص. کارخانه شودجذب 
  . شوندمتخصص جذب کارخانه می

  
راه (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9

نطقه مناسب براي و چگونگی امکان تأمین آنها در م...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه
  اجراي طرح

الزم به ذکر است که کارخانه . مشخص شد )17(در جدول میزان مصرف آب، برق و گاز کارخانه پیشتر 
  . کیلوواتی برق دارد 300مورد نظر نیاز به اخذ انشعاب 

  

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
عطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و هاي صنعتی اهاي مالی براي طرحیکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشدتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می
  .هاي صنعتی آمده استبراي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده در بخش سرمایه -1
  . شودگذاري ثابت در محاسبه لحاظ میدرصد سرمایه 70تا سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ساختمان و محوطه - 1-1
  .گردددرصد محاسبه می 60ضریب 



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 
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  )42(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

درصد و در غیر این  90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  - 1-2
  .گردددرصد محاسبه می 75با ضریب صورت 

درصد  70گذاري ثابت کمتر از گذاري ماشین آالت خارجی در سرمایهصورتیکه حجم سرمایه در - 1-3
  .گردددرصد محاسبه می 70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1- 1باشد، اقالم بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها برداري میهایی که به مرحله بهرهاین امکان وجود دارد، طرح -2
  .درصد از شبکه بانکی تأمین گردد 70به میزان 

درصد و نرخ سود  12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت نرخ سود تسهیالت ریالی در وام -3
 مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ% 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود و هزینه   Libor% +2تسهیالت ارزي 

  .باشددرصد ثابت می 3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 
مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح  -4

  .شودسال در نظر گرفته می 8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 
اب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حس -5

  .شودسال در نظر گرفته می 10
  :باشدهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میعالوه بر تسهیالت مالی معافیت

ل درصد معافیت مالیاتی شام 80برداري هاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبا اجراي طرح در شهرك -1
  .طرح خواهد شد

  .برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بودسال اول بهره 10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
درصد سود ناخالص  25) هاي صنعتی و مناطق محرومبه جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

  .تعیین شده است
  
  
  
  
  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  جی سیلینبیولوژیک پنیتولید 
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  )43(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

مورد احداث واحدهاي  بندي و پیشنهاد نهایی در ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید

تواند کمک زیادي به آن کشور در زمان با توجه به اینکه خودکفایی یک کشور در امر تولید دارو می
بحران باشد و با توجه به اینکه محاسبات اقتصادي انجام شده نشان داده است که احداث کارخانه تولید این 

توان نتیجه ین با توجه به میزان واردات این دارو، میدارو از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و همچن
. باشدگذار سودآور میگرفت که در کل احداث این کارخانه براي کشور مناسب و همچنین براي سرمایه

سنجی دقیق باید در دستور کار شود و انجام مطالعات امکاناي توصیه میبنابراین احداث چنین کارخانه
  . دبعدي این طرح قرار گیر

  
  ـ منابع و ماخذ 12

1. www.pharmacopoeia.co.uk 

2. www.edqm.eu 

3. www.usp.org 

4. www.edrugnet.co.uk 

5. Policy Guidance for Pharmaceutical Reference Standard, Version 1.0 (August 
2009) 

6. www.wikipedia.org 

  معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، دفتر آمار و اطالع رسانی .7

 گمرك جمهوري اسالمی ایران، دفتر آمار و اطالع رسانی .8

هاي مستقیم، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایـان، بـه اهتمـام    تامجموعه قوانین مالی .9
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