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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

 دغدي هاو داروی تقویتدار ید ي هااز دارو که به غیر ده پزشکی بوي هااي از دارو بر پایه ید شاخه ي هادارو 

یر م زقالو و اداربر پایه ید می بایست ي هادارو کلی جهت معرفی ر به طو .ندص دارفی خاریید غالبا مصاوتیر

ر ه طوب ینکها یاو شته باشد دانی(است منشا طبیعی)گیاهییاحیواممکن  دارو د.تعریف نموآن را مجموعه 

از پس ه و دکشف شزان سادارو یان ست پزشکادبه ه و مایشگادر آزشیمیایی معموًال ي هاد .دارومصنوعیتهیهشو

رت ه صوبست اممکن ف دارو ند.مصردتولیدمیگرزيساي داروخانههارکادر سمیرجع اتایید مرو کافی ت تحقیقا

ز ید در استفاده ا ل( ویامپوآیقی)ریا تزو تنفس( از راه ستنشاقی)ه(، اقطرد و شربت( مالیدنی)پماص و کی)قرارخو

 باشد.مواد دارویی ضدعفونی 

 

 :کاربرد محصول -2-2

 یشترقرصب عمومی مصارف در . باشد می اختصاصی و عمومی مصرف دو داراي ید پایه بر داروهاي کلی طور به

 مورد در لیو،  است نظر مورد مواد دارویی ضدعفونی ویا تیروئید غده کارکرد تنظیم یا و مکمل دار ید هاي

 توپیایزو خاص هاي عکسبرداري نیز و عروق و کبد و کلیه پیشرفته هاي بیماري دردرمان اختصاصی مصرف

 . دارد کاربرد

 : کرد اشاره زیر موارد به توان می خاص مصارف دار ید هاي دارو معروفترین از

 است. کلیه و کبد و عروقی قلبی خاص هاي بیماري کاربرد آن براي درمان: یدتروکسات -1

  کامپیوتري موگرافیتو در کنتراست براي افزایش و اوروگرافی و کاربرد آن آنژیوگرافی : بکسانول ید -2

 .دارد کاربرد وکلیه کبد پیشرفته هاي بیماري درمان جهت : اسید یونایک -3

 . دارد کاربرد خاص بیماریهاي درمان در که است آمیب ضد داروهاي دسته در : یدوکینول -4 

 . است اسکن یت سی و آرتروگرافی و اوروگرافی و آنژیوگرافی و میلوگرافی در آن کاربرد : یوهگزول -5
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

کاربرد آنها باشدوی متن در سال  120بدست آمده نیاز بازار به محصول مشتقات ید با گرید دارویی بیش از طبق آمار 

 350تا  340ر سالد  طبق آخرین آمار،هر ایرانی گسترش یافته ونیازبه مصرف این نوع داروها هرروز بیشترمی شود.

م و کشور نخست دنیا در مصرف دارو هستی 20زو انی است و ما جبرابر استاندارد جه 3کند که قلم دارو مصرف می

 .ایمدر آسیا بعد از چین، رتبه دوم را به خود اختصاص داده

  

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

ت د ومشتقایعرفه در مورد واردات وصادرات  با توجه به اینکه دارو برپایه ید کد ایسیک وتعرفه گمرکی ندارد ت

 (رادرنظر گرفته ایم.38089421-38089411دان )وپوویدون آی و 28012000آن

 
 برحسب کیلوگرم96-92صادرات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

28012000 3950 108000 165000 362000 252000 

38089411 14614 23850 - - 630 

38089421 - - - 96 51  
 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

ز مشتقات انه ها اکارخ تاکنون هیچ کارخانه اي دارویی که فقط دارو برپایه ید تولید کند در کشور وجود ندارد وکلیه

 ید در تولید دارو استفاده میکنند.

ه ولید مادرکت تو تنها یک ش در استان گلستان یک کارخانه تولید مشتقات ید وجود دارد که گرید دارویی ندارد

ولید یدات پتاسیم و تاقدام به  97دان جهت تولید مواد ضدعفونی وبتادین رادارد و از سال واولیه موثر پوویدین آی

 د ن تیروئییمارایدید پتاسیم به عنوان ماده موثرجهت تولید قرص وداروهاي برپایه ید و تولید قرص یدات جهت ب

 می نماید.

 

 سال گذشته : 3واردات محصول در میزان  -3-4
 برحسب کیلوگرم96-92واردات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

28012000 91776 36700 88050 90164 81360 

38089411 - - 2500 16000 5000 

38089421 - 6111 2500 13000 - 
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 3000  3000 زمین

 55575  55575 ساختمان ها و محوطه سازی

 14408  14408 تاسیسات

 89760  89760 ماشین آالت و تجهیزات

 2200  2200 وسائط نقلیه

 8020  8020 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 17296  17296 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 624  624 هزینه های قبل از بهره برداری

 190883  101123 جمع سرمایه ثابت

 190883 جمع کل
 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 کلجمع  

 (میلیون ریال)

 63774  63774 ماه (2خرید مواد اولیه )

 1230  1230 ماه (1حقوق و دستمزد )

 143  143 ماه ( 1سایر هزینه ها )

 65147  65147 جمع

 65147 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 27000 15000000 1800 تولید سالن

 15000 12000000 1000 انبار

 675 9000000 75 سوله تاسیسات

 1800 14000000 150 آزمایشگاه

ساختمانهای اداری 

 ،رفاهی،خدماتی
320 12000000 4480 

 1000 10000000 100  آبساز

 5620 5620000000 - محوطه سازی

 55575   جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 برق
کیلو وات به همراه تابلوی اصلی وفرعی وکابل  600انشعاب

 کشی و موتور ژنراتور 
7200 

 گاز
 متر مکعب 10000انشعاب واشتراک

 به همراه طراحی شبکه ولوله کشی
980 

 آب
 شبکه داخلی  به همراه   اینچ 1انشعاب 

 لوله کشی وسایر وسایل
2240 

هوای 

 فشرده
 2410 متر مکعبی به همراه تجهیزات آبساز 10کمپرسور صنعتی 1

 1390 وکانال کشی وسیستم هوای سالن ها  30000عدد اسپیلت   5 سرمایش

سیستم 

 ارتباطی
 188 خط تلفن به همراه کابل کشی4

 14408  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 (ریال)

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 کامل ماشین خط

 آالت تولید دارو 
4 16664960000   66660 

 کامل ماشین خط

 ه بندی  بستآالت 
2 11550000000   23100 

 89760     جمع
 

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

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 4300 4300000000 1 لوازم آزمایشگاهی

 960 960000000 1  اداری

 2760 2760000000 1 ایمنی

 8020 8020000000  جمع
 

 : وسائط نقلیه -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 200 4000000 5 جک پالت

 1500 1500000000 1 کامیونت ایسوزو

 500 500000000 1 وانت نیسان

 2200   جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 )میلیون ریال( هزینه کل شرح

 70 مطالعات و مشاوره و کارشناسی هزینه

 20 هزینه تنظیم و ثبت قراردادها

 60 هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 295 دازیهزینه آموزش نیروی انسانی  وراه ان

 179 هزینه راه اندازی آزمایشی

 624 جمع
 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 ینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز:و هز نوع ، مقدار -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 200000  2000000 100 تن مشقات ید گرید دارویی

 12770  12770000 1 تن مواد بسته بندی

 29325  977500 30 تن ها مواد اولیه قرص

 81900  910000 90 تن ها شربتمواد اولیه 

 58650  977500 60 تن مواد اولیه ضد عفونی کننده

 382645     جمع

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9
 )میلیون ریال( جمع حقوق ساالنه جمع حقوق ماهانه)ریال( حقوق ماهانه  تعداد شرح

 کادر اداری :

 480 40000000 40000000 1 مدیریت

 900 75000000 15000000 5 کارمند

 کادر تولید :

 3600 300000000 30000000 10 متخصص

 2520 210000000 15000000 14 ماهر

 2340 195000000 13000000 15 غیر ماهر

 4920    %50هزینه رفاهی 

 14760   45 جمع
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 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1613 1400 1152000 کیلو وات برق

 48 4000 12000 مترمکعب آب

 15 1500 10000 مترمکعب گاز طبیعی

 44 400 109500 دقیقه ارتباطات

 1720    جمع

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

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 1112 2 3890 7 55575 ساختمان و محوطه سازی

 720 5 1441 10 14408 تأسیسات

 3590 4 8976 10 89760 ماشین آالت و تجهیزات

 401 5 1604 20 8020 اثاثیه و لوازم اداری

 88 4 440 20 2200 وسیله نقلیه

 5911  16351   جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 (یورو)

 کل درآمد

 )میلیون ریال(

 112200  112200 2200000000 51 انواع قرص ها 

 270000  270000 1800000000 150 ها انواع شربت

ضدعفونی  داروهایانواع 

 کننده 
99 2100000000 207900  207900 

 590100    300 جمع

  ریال محاسبه شده است.      1408000000قیمت تمام شده محصول به ازای هر تن 

  ازتولیدکنندگان()بااستعالم می باشدریال   2033000000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر. 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 ساله همه ،دارو سرانه مصرف متوسط بطور , عمومی درمان و بهداشت سطح رفتن باال و کشور جمعیت رشد به توجه با

 در سال هر ئیم،نما را تهیه خود مصرفی داروهاي کشور داخل در نتوانیم اگر که معناست بدان این .است افزایش به رو

 در ،ولید دارو برپایه یدنیازکشورباالخص ت مورد داروي تولید به نیاز لذا , بود خواهیم تر وابسته پیش سال از دارو زمینه

 و داروئی هاي تولید فرآورده افزوده ارزش زمینه در شده منتشر آمار به نگاهی . گردد محسوب حیاتی امور از داخل

 کیلوگرم ره ازاي به آمار سازدکه طبق می مشخص را واقعیت این , صنایع دیگر به نسبت آن مقایسه و بیوتکنولوژي

 مواد همچنین و گردد می کشور نصیب دالر 10معادل  اي افزوده ارزش تنها ؛ خودروسازي صنعت در شده تولید اتومبیل

 دنبال به افزوده زشار دالر هزار ده معادل دارو کیلوگرم تولید یک حالیکه در . گردد می محصول این صرف فراوانی اولیه

 افراد تخصص و رفک نیروي از استفاده موجب عوض در و گردیده مصرف اندکی هم اولیه مواد که است حالی در این و دارد

 جزو دارو تولید که رسد می بنظر بدیهی .رددگمی جامعه در اشتغالزایی و پژوهش تحقیق بازار رونق و تحصیلکرده

 تواند می دارو تولید امر در کشور یک خودکفایی اینکه به توجه با  .شود محسوب کشورما در بسیار پر اهمیت کاالهاي

یش طرح امکان پدر این  شده انجام اقتصادي محاسبات اینکه به توجه با باشدو بحران زمان در کشور آن به زیادي کمک

 به توجه با مچنینه و است صرفه به مقرون نظراقتصادي از برپایه یددارو تولید کارخانه احداث که است داده نشان سنجی

 گذار رمایهس براي همچنین و مناسب کشور براي کارخانه این احداث گرفت نتیجه توان می دارو، این واردات میزان

   .باشد می سودآور

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

 کشور منبع  ید کشور  وتنها استان دارنده معدن ید در استان گلستان در بر دارنده بزرگترین و غنی ترین 

 صنعتی واحدهاي اندازي راه براي اعطایی تسهیالت و امکانات ارتباطی به دسترسی  

 وجود امکانات مانند راه اهن ،فرودگاه و بندر در استان گلستان 

 گلستانهاي صنعتی استان  شهركدر نیاز مورد تاسیسات به دسترسی با مناسب زمین تامین 

  استفاده از معافیت های مالیاتی در مناطق محروم ومنطقه ویژه اقتصادی 

 ریلی،هوایی ودریاییراه  دسترسی به مرز آسیانه میانه و 

 دسترسی به بازار فروش و امکان صادرات کاال 

 نیروی انسانی متخصص 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 سازان سبزنام شرکت : شرکت کیفیت 

 آدرس : گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجتمع فراز

 017-32252209تلفن تماس : 

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

 سمانه رضایینام و نام خانوادگی نماینده :خانم مهندس 

 تجارت سازمان صنعت معدن -کاري هفتمش-لوارشکاريب -آدرس :گرگان

 01732345461-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: پست الکترونیک

mailto:hsjavad@yahoo.com
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