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 معرفی پروژه -1

 

 پلنت های پزشکیایمتولید     عنوان طرح : -1 -1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

  کیلوگرم 20000با ظرفیت ساالنه   پیچ و پالک ارتوپدی

 (                  میلیون ریال 81177:    یریال  - وروی128300کل سرمایه گذاری مورد نیاز : ) ارزی :   -1-4

 : میلیون ریال 78600 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال( 2577یورو و128300)میلیون ریال 15407 سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 با خود آلیاژی ترکیبکه   می باشد ELI V4Al6Ti یا 23 گرید تیتانیومماده اولیه اصلی در این طرح 

 در و چقرمگی پذیری، شکل ، خوردگی و مکانیکی خواصدارای  آلومینیوم و وانادیوم عناصری نظیر

 ترین لیاص است که آن را به سازگاری بیشتر با بدن انسانو با مناسبضربه  شکست به مقاومت نتیجه

 .است نموده تبدیل دندانپزشکی و ارتوپدی های ایمپلنت ساخت جهت گزینه

 درصد -خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 نفر   30 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 8  ولید در نقطه سربسر :تدرصد میزان  -1-8

 درصد  8/127  ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

ل به در دو حوزه آلیاژ مواد اولیه و طراحی محصول می باشد که طراحی محصودانش فنی این طرح 

 د.وجود ندارکشور  در داخلمواداولیه آلیاژی تولید صورت بومی صورت می گیرد ولی دانش فنی 



3 

 

 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 1-2

های بدن جانداران فیزیکی و یا رفتاری اندامبرای جایگزینی  وها وسائل ساخت دست بشر هستند ایمپلنت

مواد بیولوژیک و یا مواد  ٔه در تماس هستند به وسیلهها که با نسوج زندرجی آنروند. سطح خابکار می

ها کی از آنیفی دارند. که انواع بسیار مختل شودمی آلیاژی مقاوم در مقابل محیط یونی بدن جانداران ساخته

ه جهت ستند کچ و پالک ارتوپدی نمونه ای از تثبیت کننده های داخلی هیپ تند.پیچ و پالک ارتوپدی هس

ل ن محصوای استخوان شکسته در محل آناتومیک خود تا زمان جوش خوردن بکار می رود.ثابت نگهداشتن 

اره با شمو یپیچ و میله و پالک درون اندام محصول شرحبا در لیست راهنمای مقررات صادرات و واردات 

 می باشد. 90211010  ه گمرکیتعرف

 کاربرد محصول: -2-2

پیچ و پالک درون اندامی برای درمان یا کمک و توانبخشی عضو 

این ایمپلنت ها دارای آسیب دیده در بدن کار گذاشته می شوند.

انواع مختلف بوده که هر کدام در جای مخصوصی در بدن قابل استفاده است انواع پیچ مانند پیچ اتصال به 

پیچ چرخشی و ... و از انواع پالک، پالکهای قابل اتصال به گردن،ستون فقرات،استخوان مچ ستون فقرات،

 دست و ... می باشد.

 رح فرآیند تولید:ش -3-2

 طراحی محصوالت  -1

  نتخاب مواداولیه و کنترل ویژگی های الزما -2

 فرزکاری  ماشین کاری و عملیات -2

 و تمیز کاری پولیش عملیات  -3

 شامل ویژگیهای ابعادی، مقاومت کششی و خمشی و .. انجام عملیات کنترل کیفیت -4

 قابلیت ردیابی  و شماره گذاری -5

 بسته بندی  -6

در  ابصورت مجز زداییمیکروب و استریلیزاسیوناستفاده از این محصوالت نیاز است تا فرآیند  قبل از  -7

 عملیات استریل لحاظ نشده است(. )در این طرح آنها صورت بگیرد.
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 1-3

ز شیوه یست ابرای این محصوالت ازآنجایی که آمار موثقی در دسترس ن ی داخلیجهت برآورد میزان تقاضا

 بدست می آید:  زیرمصرف ظاهری تبعیت شده است که از معادله 

سط هر کیلوگرم اگر بطور متوکه براین مبنا «  مصرفمیزان  واردات+تولید= متوسط-صادراتمتوسط »

به ه و گرم وزن داشت 25گرم و هر پالک حدود 3عدد پیچ و پالک باشد)هرپیچ حدود 185محصول حدود 

 عدد درسال خواهد بود. 8998870 داخلی میزان مصرف وزن مساوی از هریک تولیدشود(

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -2-3

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار

 - 9 184 کیلوگرم

 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران

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

یل دول ذجدر کشور در  «پیچ وپالک ارتوپدی»براساس اطالعات سامانه بهین یاب میزان تولید محصوالت

 آمده است.

 ظرفیت اسمی تولید)عدد( تعداد نام استان

 80000 1 آذربایجان غربی

 13000 2 اصفهان

 1341000 4 تهران

 2600000 3 خراسان رضوی

 21600 1 قم

 350000 1 کردستان

 571000 1 گلستان

 4976600 جمع کل

 

 سال گذشته : 3 یزان واردات محصول درم -4-3

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار
 34602 32881 9792 کیلوگرم

 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران
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 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 5000 - 5000 زمین

 21700 - 21700 سازیساختمان ها و محوطه 

 4300 - 4300 تاسیسات

 41000 - 41000 ماشین آالت و تجهیزات

 600 - 600 وسائط نقلیه

 3500 - 3500 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 7600 - 7600 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 1200 - 1200 هزینه های قبل از بهره برداری

 84900 - 84900 جمع سرمایه ثابت

 15407 128300 2577 جمع سرمایه درگردش

 100307 128300 87477 جمع کل

ر گرفته در نظریال  100000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )یورو(نرخ برابری ارز

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 12830 128300 - ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 2012 - 2012 ماه ( 2دستمزد ) حقوق و

 565 - 565 ماه ( 2سایر هزینه ها )

 15407 128300 2577 جمع
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 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 5000 1 5000 زمین

 

 ساختمان ها و محوطه سازی :  -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 14400 12 1200 سالن تولید

 3600 12 300 انبار

 300 5 60  تأسیسات

 2500 10 250 ،رفاهی و نگهبانیاداری

 900 5/0 1800 محوطه سازی

 21700 جمع

 

 تاسیسات : -4-4

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2200 کیلووات 200 برق رسانی

 600  آبرسانی

 500  گازرسانی

 1000  سایر)گرمایش و...(

 4300 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 ریال()میلیون 

 12500 2500 - - 5 سری تراش

 3000 1000 - - 3 دریل ایستاده

 2500 1250 - - 2 سنگ مغناطیسی

 3000 1500 - - 2 دستگاه پولیش

 20000 20000 - - 1 دانش فنی طراحی

 41000   جمع
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 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-6

 تعداد شرح
 واحد ارزش

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 3000 3000 1 لوازم آزمایشگاهی

 1000 1000 1 اداری

 500 500 1 ایمنی

 3500 جمع
 

 وسائط نقلیه : -4-7

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 600 600 1 وانت

 600 جمع

 

 

 قبل از بهره برداری :هزینه های   -4-8

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 200 هزینه مطالعات 

 200 اخذ مجوزها و..هزینه 

 300   اجرا ههزینه دور

 500 هزینه راه اندازی آزمایشی

 1200 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی:

 :بندی مورد نیازنوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته  -4-9

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 77000 770000 - 22000 کیلوگرم 23میله تیتانیومی گرید

 77000 770000 - جمع

 

 

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-10

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

  )میلیون ریال(

 حقوق ماهانهجمع 

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 720 60 60 1 مدیریت

 960 80 20 4 کارمند

 کادر تولید :

 2520 210 30 7 متخصص

 2880 240 20 12 ماهر

 1080 90 15 6 غیر ماهر

 4080 %50هزینه رفاهی 

 12240 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-11

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw 336000 1500 504 برق

 3M 5000 5700 29 آب

 3M 5000 1500 8 گاز

 90 10000 9000 لیتر بنزین

 15 300 50000 دقیقه تلفن

 646 جمع

 تعمیر و نگهداری  ساالنه:استهالک و  -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 435 2 1520 7 21700 ساختمان و محوطه سازی

 215 5 430 10 4300 تأسیسات

 2050 5 4100 10 41000 ماشین آالت

 30 5 120 20 600 وسیله نقلیه

 175 5 700 20 3500 اداری،ایمنی و آزمایشگاه

 0 - 760 10 7600 متفرقه و پیش بینی نشده

 2905  7630 جمع

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 (کیلوگرم)

 فروش واحد

 ریال( میلیون )

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 300000 - 300000 15 20000 پیچ و پالک ارتوپدی

 300000 - 300000 جمع

  ریال محاسبه شده است.       5.200.000  کیلوقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  ریال   25.000.000محصول مشابه در بازار  کیلوقیمت فروش هر 

 



11 

 

 : طرح توجیه دالیل – 5

 

ندگی در به ز ات و حوادث جاده ای و همچنین افزایش شاخص امیدفامروزه با توجه به افزایش تعداد تصاد

 ورت میپزشکی از جمله پیچ وپالک ارتوپدی میزان قابل توجهی واردات صکشور جهت تأمین تجهیزات 

 خواهد موضوع مرتفع نعرضه داخلی اید که در صورت حمایت از تولیدات داخلی و افزایش میران گیر

 شد.

ر چنین دی نیز ارتوپدی و ست های جراحی ارتوپددر این ارتباط امکان تولید محصوالت هم رده مانند نیل 

   ماید.ناملتر توجیه پذیری طرح را کواحدی فراهم می باشد که می تواند به سبد محصوالت اضافه گردد و 

 

 

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

 

 محدودیت تولید این محصوالت در منطقه شمال کشور)تنها یک واحدفعال( -

 راه ترانزیت ( –رودگاه ف  -دسترسی به راه های ارتباطی )راه آهن -

 نزدیکی به گمرک اینچه برون -

وابط ضرعایت و برخورداری از معافیت های مالیاتی در صورت اجرا در یکی از شهرکهای صنعتی  -

 مربوطه
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 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 چکاد ارزش هیرکان نام شرکت :

 نب مالقاتی نهمج -یابان مالقاتیخ-گرگان آدرس :

 01732327200 تلفن تماس :

 mahyarzargaran@gmal.comپست الکترونیک :

 

 

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت معدن صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

 تجارت معدن صنعت سازمان -هفتم شکاری-بلوارشکاری -گرگان: آدرس

 01732345461-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست


