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 b پیآنفلوانزا ت لوسیواکسن کونژوگه هموف دیتولواحد  موضوع 

 ز در سالدُ 0555555 ظرفیت

 دشت نیمیس یشهرک صنعتاستان البرز،  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 77488  کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 60647 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0050 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال06864 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 05  دوره بهره برداری 

 میلیون ریال 066460 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 66% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6.7 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
40% 

 نفر 60 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

سال جهت تأمین نیاز داخلی  ز دردُ 0555555وس آنفلوانزا، به میزان تولید واکسن کونژوگه هموفیلهدف از اجراي طرح، 

لذا اجراي طرح مورد بررسی در گام اول . باشعد میو دسعتیابی به بشیعی از بازار جهانی   و مراحل بعدي توسععه صعادرا    

صعادرا  مصوول براي کیور ارزآوري خواهد  بعدي از طریق  هايو در گام( جلوگیري از خروج ارز) موجب کاهش واردا 

 .داشت

 معرفی محل اجرای طرح-2

   دشت نیمیس یشهرک صنعتاستان البرز، 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

( عبار  از یك فراورده استریل  Hib Polysaccharide Conjugate Vaccine ) Hibواکسن کونژوگه پلی ساکارید 

مایع یا لیوفیلیزه پلی سععاکارید میععتق از سععویه مناسععب این میيروارگانیسععک می باشععد که با باند کووامنت به یك حامل 

 پروتئینی پیوند خورده است .  

 هموفیلوس PRP کونژوگه اسععتریل و یينواخت سععوسععیانسععیون شععيل به b تیپ آنفلوانزا هموفیلوس کونژوگه واکسععن

 حامل در فسفا  آلومینیوم روي بر ادزوربه بوعور   واکسعن  این .باش می (Hib-TT ) کزا توکسعویید  با b تیپ آنفلوانزا

 کزاز توکسویید وb  تیپ آنفلوانزا بامهموفیلوس خلوص با ساکارید پلی از استفاده با فراورده این . شود می تولید مناسعب 

 .گردد می تهیه بام خلوص با

 

  



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

  واکسن های موجود در بازار کشور جدول کد آیسیک 

 سریال کد عنوان التین عنوان فارسی
واحد 

 سنجش

 عدد Bacterial vaccines 6467407668 واکسن هاي باکتریایی

واکسن سه گانه )ثالث( ضد دیفتري ، کزاز و سیاه 

 سرفه
Triple combination vaccine: 

(diphtheria, tetanus pertussis). 
 عدد 6467007667

 :Dual combination vaccine واکسن دوگانه )ضد دیفتري و کزاز( بزرگسامن

(diphtheria, tetanus) for adults 
 عدد 6467007662

 :Dual combination vaccine واکسن دو گانه ) ضد دیفتري و کزاز( خردسامن

(diphtheria, tetanus)for children 
 عدد 6467007685

 عدد Viral vaccines 6467407680 واکسن هاي ویروسی

 عدد Measles 6467007686 واکسن سرخك

 عدد Rubella 6467007687 واکسن سرخجه

 عدد Polio 6467007684 واکسن فلج اطفال

 عدد MMR Measles, mumps, and rubella 6467007680واکسن ) سرخك ، سرخجه و اوریون(

 عدد MR Measles and rubella 6467007686واکسن ) سرخك ، اوریون(

 عدد Parasite vaccines 6467407688 واکسن انگلی

 عدد 6467000567 * واکسن آنفومنزا

 عدد 6467000566 * واکسن تب برفيی

 عدد 6467000600 * واکسن سرماخوردگی

 لیتر 64670775 * واکسن

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصول طرح
ف

دی
ر

 
 کد تعرفه نوع کاال

مجموع حقوق گمرکی و 

 سود بازرگانی

 4 75566555 واکسن ها براي پزشيی 0

 مأخذ: سازمان توسعه تجار  ایران

 

  



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

ت عا  بدس)داخلی و خارجی( در گذشته بررسی و براساس اطال و تقاضا)تولیدا  و واردا (  عرضهجهت تعیین نیاز بازار 

  و نیاز آتی برآورد گردیده است. آمده نیاز آتی پیش بینی

 ز(و)واحد: د                               با اجرای طرح مورد بررسیبرآورد شکاف عرضه و تقاضا و نیاز بازار 

 1333 1331 1331 1331 1331 1334 سال

بینی تقاضاي پیش

 داخلی
4،865،285 4،267،870 0،606،847 0،478،667 0،754،067 6،060،000 

بینی کل اميان پیش

 عرضه
5 6،555،555 6،055،555 7،555،555 4،555،555 0،555،555 

 -1،111،111 -1،144،111 -2،411،221 -2،112،143 -2،311،131 -4،114،314 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

   ظرفیت اسمی:

 واحد سنجش ظرفیت نام محصول ردیف

 دز b 05555555واکسن هموفیلوس آنفلوانزاي تیپ  0

 

   ظرفیت عملی:

 واحد ظرفیت  نام محصول ردیف

 دز b 0555555واکسن هموفیلوس آنفلوانزاي تیپ  0

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 755 روز کاري در سالتعداد 

 نوبت 0 شیفت کاري در روز

 ساعت 7 ساعت کاري در شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

         آنتی ژن تشلیص و توععفیه  -7،  فرمانتاسععیون  -Seed   ،6تهیه  -0  در هیععت مرحله  شععامل   Hibواکسععن  تولید 

و  تقسیک -8،   فورمومسیون و تهیه فاینال بالك -6، کونژوگاسیون   -0،   غیرفعال سعازي بقایاي اسعیدهاي نوکلئیك   -4

 .انجام میگیرد      بسته بندي -7،   تهیه فراورده نهایی

 مواد اولیه  -1

 واحد سنجش شرح

 تفکیک نوع مواداولیه اصلی به-1-1

 کیلوگرم پیتون سویا

NZ case کیلوگرم 

 کیلوگرم عواره مشمر

 کیلوگرم سود

 لیتر ریكاسید کلرید 

 کیلوگرم دکستروز

 کیلوگرم نیاسته

 کیلوگرم منو سدیک فسفا 

 کیلوگرم دي سدیک فسفا 

 لیتر روغن زیتون

 کیلوگرم آمونیوم سولفا 

 کیلوگرم ژل سفادکس

 کیلوگرم آلومینیوم کلراید

 کیلوگرم مصیط هاي کیت باکتریایی

 مواد کمکی به تفکیک نوع-1-2

 عدد فیلترهاي مایعا 

 عدد فیلتر هوا

 سري لوازم شییه اي

 بسته بندی-1-3

 عدد  شییه

 عدد  درپوش

 عدد  کپ

 عدد  کارتن

 عدد  برچسب

 عدد  فیلینگ و فریزدرایینگ



 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح / سال

 %055 %75 %65 %05 %45 درصد استفاده از ظرفیت عملی 

 0،555،555 4،555،555 7،555،555 6،055،555 6،555،555 میزان تولید

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-14

 ارزش شرح شاخص

 66% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاري نرخ بازگیت

 80% (IRRE)نرخ بازگیت داخلی آورده نقدي 

 سال 6.7 دوره بازگیت سرمایه عادي

 میلیون ریال 066460 (NPV) گذاريسرمایهارزش خالص جریان نقدي کل 

 %40 هاي تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %06 هاي تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 64606 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 80762 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %40 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %02 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %46 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %074 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


