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 مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

 

 "اقتصادی –خالصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی "

  

 موضوع طرح :

  Bگروه  احداث کارخانه تولید ویتامین های

 تن در سال    86به ظرفیت  

 

 (      ISIC)کد 

 محل اجراء :

 یکی از شهرک های صنعتی استان گلستان

 

 

 مشاور تهیه طرح :

 طراحی مهندسی آرمین مشاورانشرکت 

 3-کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، رتبه ج 8826عضو شماره 

 : P.F.Sتاریخ تهیه 

 1397آذر ماه 
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 فهرست :

 2فحه ص                                               معرفی پروژه                                                                     

 4    "                                         وضعیت اقتصادی طرح                                                               

 8    "                                              مشخصات فنی                                                                      

 9    "                                            هزینه های سرمایه ای                                                             

        12  "                                         محاسبه قیمت تمام شده                                                            

  16  "                                                                                              دالیل توجیه طرح  

 16  "                                                           ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان

 16  "                                                اطالعات تماس                                                                    
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 معرفی پروژه

تن  68 معادلمیلیون عدد  185 به ظرفیت B وهگراحداث کارخانه تولید انواع ویتامین های  عنوان طرح : -1

 در سال
 

  محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 2

 یکی از شهرک های صنعتی استان گلستان               

 

 محصوالت تولیدی :  -3

       میلی گرمی 001 قرص به شکل ( تیامین)  mg100 1Bویتامین                                             

  "     003    "        "    ( تیامین)  mg300 1Bویتامین                                        

 "       04     "       "   (     پیریدوکسین)  6B ویتامین                                      

   "    250 کپسول     "          250 کمپلکس Bویتامین                                       
    

 کمپلکسBویتامین  6Bویتامین  1Bویتامین  1Bویتامین نام محصول

  250mgکپسول   40mgقرص   300mgقرص  mg 100قرص  شکل داروئی

 500 500 300 500 (mgوزن قرص)

 100 300 40 250 (mgمقدار ماده موثره )

 400 200 260 250 (mgمقدار مواد جانبی)

 نوع بسته بندی

 )در هر جعبه (

 عددی 10بلیستر  10

 

 عددی 10بلیستر  10

 

 عددی 10بلیستر  10

 

 عددی 10بلیستر  10

 
 

 

  ظرفیت تولید ساالنه : - 4

 سال در عدد 60 000 000به ظرفیت        mg100 1Bویتامین                                    

 "  mg300 1B           "         000 000 60ویتامین                                    

 "  6B                        "         000 000 20 ویتامین                                  

 "  40 000 000         "             کمپلکس Bویتامین                                   
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 269730:  یریال یورو، 4759904) ارزی : میلیون ریال  793319 یاز :نکل سرمایه گذاری مورد  -5

 (                  میلیون ریال

 ال (                میلیون ری 245250یورو، ریالی :  4518404) ارزی : میلیون ریال  742274 سرمایه ثابت :   

  

 ال (                 میلیون ری 24480یورو، ریالی :  241500) ارزی : میلیون ریال  51045 سرمایه در گردش :   

  

 

 مواد اولیه مورد نیاز :نوع  -6

 ، کپسول خالی ژالتینی، نیکوتینامید، مواد پر کننده  B1، B2، B5، B6پودر ویتامین های  

 

  )فقط مواد بسته بندی داخلی(  سترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل ..... درصدد -7

 فرن 60 تعداد پرسنل مورد نیاز : -8

 % 36 تولید در نقطه سربسر :میزان درصد  -9

 38% : (IRRذاری کل ) گنرخ بازده سرمایه  -10

 با توجه به تولید در داخل کشور دانش فنی در دسترس است . نش فنی :چگونگی دسترسی به دا -11

 

 

 اقتصادیوضعیت  

 معرفی محصول : – 12

 ( مینتیا)  1Bویتامین   -12-1

 تیامین شیمیایی نام

 6O4ClN17H12C شیمیایی فرمول

 gr.mol 300.81-1 مولکولی وزن

 )ها مکمل (ها ویتامین و ای تغذیه عوامل دارویی رده

  1Bویتامین کمبود درمان و پیشگیری برای درمانی رده

 دارویی اشکال

 

 گرم میلی 300 و 100 دار خط قرص

 قرص عدد 100 چاپی جعبه هر در ، عددی 10 بلیستر10  بندی بسته نوع

 مجاز های افزودنی

 

 Agents Anticaking فسفات، کلسیم دی ،سلولز میکروکریستالین

  )اکسید دی سیلیکون ، استئارات منیزیم)   
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 داخلی های کننده تولید

 

 حکیم داروسازی ، جالینوس ، شیمی تهران داروسازی ، داروپخش

 ، امین خوارزمی ،

 Vitamin B1 jalinous – Vitakim B - Tiamax تجاری نام

 6Bویتامین   -12-2

 پیریدوکسین شیمیایی نام

 6ClNO11H8C شیمیایی فرمول

 gr.mol 81.300-1 مولکولی وزن

 )ها مکمل (ها ویتامین و ای تغذیه عوامل دارویی رده

 ویتامین کمبود درمان و پیشگیری برای درمانی رده

 دارویی اشکال

 

 میلی گرمی 300و  100 قرص

 قرص عدد 100 چاپی جعبه هر در ، عددی 10 بلیستر10  بندی بسته نوع

 مجاز های افزودنی

 

  Anticaking Agents فسفات، کلسیم دی سلولز، میکروکریستالین

  )اکسید دی سیلیکون ، استئارات ) منیزیم  

 ،داروپخش ، داروسازی تهران شیمی ، جالینوس ، داروسازی حکیم  تولید کننده های داخلی

 خوارزمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 کشور :استان و تولید ساالنه محصول در  – 13

 1397در شش ماهه اول  Bتولید تعدادی از ویتامین های گروه 

 وردهآنام التین فر وردهآنام فارسی فر نام شرکت ردیف

شکل 

 فرآورده

 

 فروش

عددی به  

 شرکت پخش

) بر اساس 

کوچکترین واحد 

 محصول (

 

 فروش

ریالی به شرکت  

 پخش

 

 ایران دارو 1
کمپلکس  Bقرص 

 عددی 100
mplex TABCo-B 864,503,700 2,934,500 قرص 

2 
ایران 

 هورمون

 6B 40ویتامین 

 میلی گرم
6Vitamin B 1,658,131,095 4,884,800 قرص 

3 
آرین 

سالمت 

 سینا

 کآهن اسید فولی

و  12Bویتامین 

C 

Ferrodin 37,697,489,102 6,052,352 کپسول 

4 
آرین 

سالمت 

 سینا

منیزیم ، ویتامین 

1B 6، ویتامینB ،

، 2Kویتامین 

 3Dویتامین 

Magnifort 38,823,000,867 4,016,614 کپسول 

 کمپلکس بهسا B بهسا 5

Vitamin B-
Complex Behsa® 

(120 ml) Syrup 

 

 794,394,398 28,693 شربت

 جالینوس 6
 6B 40ویتامین 

 میلی گرم قرص

VITAMIN B6 
40MG TAB 

 
 900,372,940 3,596,900 کپسول

 B.COMPLEX کمپلکس Bقرص  حکیم 7

 
 3,932,154,604 187,027 شربت

 داروپخش 8
 6B 40ویتامین 

 میلی گرم قرص
VITAMIN B6 

 
 4,354,837,595 10,251,700 قرص

 VITAMIN B کمپلکس B داروپخش 9
COMPLEX 

 2,956,955,161 6,647,700 قرص

 دانا 10
 B+  پالس زینک

 (اطفال)  کمپلکس
ZINC PLUS + B- 

COMPLEX 
 3,357,684,000 1,834,800 سافت ژل

 دانا 11
 B+  پالس زینک

 5  کمپلکس
ZINC PLUS + B- 

COMPLEX 
 28,115,603,280 10,101,780 سافت ژل

 دانا 12
 B+  پالس زینک

 10  کمپلکس
ZINC PLUS + B- 

COMPLEX 
 27,485,420,580 7,841,460 سافت ژل

 B - COMPLEX کمپلکس Bقرص  دانا 13

 
 7,055,307,360 2,919,960 سافت ژل
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 6B VITAMIN B6ویتامین  راموقارمین 14

 
 3,567,104,838 7,965,500 قرص

 1,427,064,000 4,046,800 قرص B Complex کمپلکس Bقرص  شهر دارو 15

 357,244,000 26,660 شربت B Complex کمپلکس Bقرص  شهر دارو 16

 B.SIX.MINA  مینا 17

 
 791,076,538 2,998,900 قرص

 

 

 

 مطالعات بازار : – 14

 

 : سال گذشته 5در  میزان واردات محصول -15
 1392-1396آمار واردات کشور طی سال 

 شرح تعرفه تعرفه سال
 وزن

 ) کیلوگرم(
 ارزش)دالر( ارزش)ریال(

1392 29362210 

29362290 

29362300 

29362400 

29362500 

29362600 
 

 B1انواع ويتامين  
– B2 B3 – B5  
B6 B12-  و

 مشتقات آن ها

476404 342755443597 13800592 

1393 383077 297720812457 11344276 

1394 
 

341949 249909305097 8412989 

1395 420936 322335317077 12700372 

1396 362145 786453660260 22831877 

 

 

 

 

 :سال گذشته  5در میزان صادرات محصول  -16
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 مشخصات فنی

 هزینه های سرمایه ای : -17

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 20000 0 20000 زمین

 82050 0 82050 ساختمان ها و محوطه سازی

 28000 0 28000 تاسیسات

 482548 4107640 30708 ماشین آالت و تجهیزات

 3924 0 3924 وسائط نقلیه

 31000 0 31000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 64752 410764 19568 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 30000 0 30000 هزینه های قبل از بهره برداری

 742274 4518404 245250 جمع سرمایه ثابت

  در نظر گرفته شده است . ریال 110 000هر یورو نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح 

 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 (میلیون ریال)

 40565 241500 14000 ماه ( 3خرید مواد اولیه ) 

 4425 0 4425 ماه (  2حقوق و دستمزد ) 

 6055 0 6055 ماه (  2سایر هزینه ها )   

 51045 241500 24480 جمع
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 هزینه های سرمایه ای

 زمین  -1-17

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 20000 2000000 10000 زمین
 

 

 : ساختمان ها و محوطه سازی  -2-17

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Clean room class Dساختمان تولید 

  برای خط جامد
1700 35000000 59500 

یه ، مواد در حال ساخت و لانبار مواد او

 GMPبا استاندارد ساخته شده 
1000 30000000 3000 

آزمایشگاه های میکروبی ، شیمیائی ، 

 R&Dکنترل در حال تولید و 
300 35000000 10500 

 3750 15000000 250 ساختمان اداری ، نگهبانی

 1800 12000000 150 تجهیزات و تاسیسات کارگاه

 3500   هزینه های محوطه سازی و دیوارکشی

 82050  3400 جمع
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 تاسیسات : -3-17

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 6000 ژنراتور کیلووات با ترانس و500 خط  برق رسانی

 1200 انشعاب آب از شهرک آب رسانی 

 800 از شهرک انشعاب گاز گاز رسانی

هواسازها ، سیستم تصفیه 

فاضالب ، سیستم کنترل دما 

و رطوبت ، کابینت فن ، دی 

ایریتور ، دیگ بخار فوالدی ، 

متر  25سردخانه باالی صفر 

مکعبی ، فیلترهای سرعت باال 

، دوربین های مداربسته ، 

 سیستم اعالم حریق و ...

 

20000 

 

 

 28000  جمع
 

 و تجهیزاتماشین آالت   -4-17

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(
Integrated Granulation 

System 1  1400000  154000 
Pelletization 1  578000  63580 
Blending and Intermediate 

Bulk Container and Coater 1  106000  11660 
Tablet compression 

System - 25 station 1  405000  44550 
Capsule Filling Machine 1  175000  19250 
Blister Packing Machine 1  670000  73700 
Purified Water Generation 

System 1  132000  14520 
Oil Free Compressed Air 

System 
1  52000  5720 
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Laboratory Equipments 1  452000  49720 

cartoning machine 1  18000  1980 

 FOB   3988000  438680جمع 

هزینه های حمل و نقل 

 %3دریائی 
  119640  13160 

هزینه گمرک و حمل و نقل 

 %10داخلی 
    30708 

 482548  4107640   جمع

 

 

 

 : وسائط نقلیه  -5-17

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1200 1200000000 1 لیفت تراک دو تنی برقی

 600 600000000 1 وانت دو تنی

 1800 1800000000 1 مینی بوس

 324   %9مالیات بر ارزش افزوده 

 3924   جمع
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 : ایمنی ولوازم آزمایشگاهی ، اداری   -6-17
 

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 20000   تجهیزات آزمایشگاهی

 R&D   10000تجهیزات 

 1000   لوازم اداری و ایمنی

 31000   جمع

 

 

 : هزینه های قبل از بهره برداری  -7-17

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 هزینه های حقوقی و ثبتی

30000 

 مشاوره و تهیه طرح

 نقشه و نظارت و اخذ مجوزها

دوران حقوق پرسنل در 

 سازندگی

 راه اندازی آزمایشی

 30000 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی : -18

 :نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز -1-18

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه

 ارزش واحد

 یورو

ارزش 

 کل

 یورو

 واحدارزش 

 (ریال)

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 42900  390000 15 26000 کیلو  1Bویتامینپودر 

 2640  24000 8 3000 کیلو  6Bپودر ویتامین

 2200  20000 10 2000 کیلو  2Bپودر ویتامین

 1760  16000 8 2000 کیلو  5Bپودر ویتامین

 1760  16000 8 2000 کیلو نیکوتین آمید

 55000  500000 10 50000 کیلو مواد پر کننده

 32800 800000   41000 کیلو آلومینیومیبلیستر 

جعبه مقوایی با چاپ و 

 بروشور
 10800 6000   1800000 عدد

 41 1000   41000 عدد مقوای شرینگ پک

 144 80000   1800 کیلو ضایعات %2نایلون شرینگ با 

کپسول خالی ژالتینی 

 ضایعات%2با
 12240 300   40800000 عدد

 162285  966000    جمع
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 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -2-18

 حقوق ماهانه تعداد شرح
 جمع حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 3000 250000000 50000000 5 مدیریت

 2160 180000000 18000000 10 کارمند

 کادر تولید :

 4200 350000000 35000000 10 متخصص

 4500 375000000 25000000 15 ماهر

 3840 320000000 16000000 20 غیر ماهر

 8850    %50هزینه رفاهی 

 26550   60 جمع

 

 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -3-18

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 27.5 5000 5500 متر مکعب آب

 4400 2500 1760000 کیلووات ساعت برق

 281.6 1500 178750 متر مکعب گاز

 68.7 10000 6875 لیتر بنزین

 52.8 100 528000 پالس تلفن

 4830.6    جمع
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 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-18

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 0 0 0 0 2700 زمین

 1641 2 5497 6.7 82050 ساختمان ها و محوطه سازی

 1120 4 1876 6.7 28000 تاسیسات

 24127 5 48255 10 482548 ماشین آالت و تجهیزات

 196 5 785 20 3924 وسائط نقلیه

 1550 5 6200 20 31000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 2863 4 6261 10 64752 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 0 0 6000 20 30000 هزینه های قبل از بهره برداری

 31497  74874   جمع

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -5-18

 شرح
 تولید ساالنه

 ) عدد (

 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 (یورو)

 کل درآمد

 )میلیون ریال(

 mg100 1B    60000000 2500 150000  150000ویتامین  

 mg003 1B    60000000 4000 240000  240000ویتامین  

 6B    20000000 900 18000  18000 ویتامین  

 40000  40000 1000 40000000 کمپلکس B ویتامین  

 448000  448000  180000000 جمع

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

  قیمت فروش هر کیلو محصول مشابه در بازار           ریال 

  درصد   36نقطه سربسر تولید 

  ( نرخ بازده سرمایه گذاری کلIRR   )38   درصد 
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 دالیل توجیه طرح :  – 19

 cisاشتراک مرزی استان گلستان با کشور ترکمنستان و تسهیالت صادرات محصول به کشورهای -

 عدم وجود واحد مشابه در استان و منطقه-

 یمت تمام شده و سودآوری باالی طرحقپائین بودن نقطه سربسرو -

 ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان : – 20

 تسهیالت آمادگی بانک ها برای اعطای -

 تخفیفات مالیاتی و گمرکی -

 

 اطالعات تماس : -21

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 طراحی مهندسی آرمین مشاوران نام شرکت :

 49166-73197خیابان پاسداران ، پاساژ برلیان ، طبقه دوم ، کد پستی  –گرگان  آدرس :

 01732226206 - 09111712011 تلفن تماس :

 Armin.moshaveran@gmail.com پست الکترونیک :

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان دستگاه اجرایی مربوطه :

 خانم مهندس سمانه رضایی نام و نام خانوادگی نماینده :

 سازمان صنعت معدن تجارت –شکاری هفتم  –بلوار شکاری  –گرگان  آدرس :

    01732345461 -4: تلفن تماس 

  Smtgol.barname@chmail.irپست الکترونیک :

 

mailto:Armin.moshaveran@gmail.com

