
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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خ
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ط

 

 یدستگاه سل کانتر هماتولوژ یو محلول ها یپد الکل دیواحد تول جادیا موضوع 

 ظرفیت
عدد و انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانتر  0999999الکلی  پد

 عدد 09999لیتری(  15،5195،9)در بطری های  هماتولوژی

 اشتهارد یالبرز5 شهرک صنعتاستان  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 09309 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 38073 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال ،،0 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال ،،10 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 19  دوره بهره برداری 

نقدی کل ارزش خالص جریان 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال ،،,1150،3

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 0,08%، :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 4.57 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
79.11% 

 نفر 10 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

در زمینی به مساحت ی دستگاه سل کانتر هماتولوژ یو محلول ها یپد الکل دیتولواحد هدف از اجرای طرح احداث 

 مترمربع واقع در استان البرز شهرستان کرج شهرک صنعتی اشتهارد می باشد .1،73

 به طور کلی هدف از اجرای طرح بمنظور نیل به اهداف ذیل می باشد :

 ل زایی اشتغا-1

 تامین نیاز بازار و جلوگیری از واردات-،

 صادرات و ارز آوری-3

 مراکز دولتی و عمومی  دانشگاه ها5 بهداشتی5 و ازمایشگاهی5ارایه خدمات به بخش پزشکی و خدمات بیمارستانی -0

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یاستان البرز5 شهرک صنعت

 

 فنی محصول(معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات -3

سهولت در تزریق و نمونه گیری5 سهولت در تزریق که موجبات می باشد پد الکلی5 پد آغشته به الکل طبی یکبار مصرف 

انسولین در افراد مبتال به دیابت5 ضدعفونی نمودن تجهیزات پزشکی5 قابل استفاده جهت تزریق پرتال را فراهم آورده و با 

 . ی به مشتریان عرضه می گرددبسته بندی عالی و کیفیت استثنای

 کانترسل  دستگاهآشنایی با

5 دستگاه های تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خون در یزرهای هماتولوژی یا سل کانترهاآناال

ی دقیق به روشآزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. وظیفه اصلی این دستگاه ها تهیه گزارش سریع و 

طبیعی تفکیك گردیده و جهت  های نمونه از طبیعی غیر های نمونه که نحوی به 5 ساده از پارامترهای اصلی خون است

 .انجام بررسی های بیشتر آنها از روش های متداول دیگر کمك گرفته می شود

 



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

 طرحجدول کد آیسیک محصوالت 

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 عدد Alcohol pad 2423413732 پد الکلی 1

 عدد 2423414905 - انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانتر هماتولوژی ،

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

 تعرفه گمرکی واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال ردیف
 ،U 3 399،0909 الکلیپد  1

انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانتر  ،

 هماتولوژی

3990،999 U 19 

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

سال آینده بطور میانگین  ،در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار محصول پد الکلی اینگونه تحلیل میپیش

سال آینده به طور میانگین معادل  ،آتی طی  این در حالی است که عرضه. عدد در سال برآورد شده است ،،،0،850715

در  عدد 190500،5،01 عدد در سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصول پد الکلی5 3،159305910

بذکر است میزان کمبود عرضه یا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند الزم  .دهدسال کمبود را نشان می

افزایشی عرضه و حداقل تقاضا بدست آمده است بدین معنیکه اگر عرضه در سال های آتی افزایش یابد و میزان ظرفیت 

تقاضای داخلی و تقاضای خارجی واحدهای در دست احداث به ظرفیت واحدهای فعال اضافه گردد در سوی دیگر میزان 

میلیون عدد خواهد  190سال آتی حدود  ،)صادرات( در حداقل وضعیت خود ثابت بماند میزان نیاز بازار به طور متوسط در 

بود. که اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد 

 شد.

 

 

 



 پد الکلی       واحد:عدد تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپزنه تحلیل موا

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح

 0853395310، ،0085،83591 53305190،،0 0115،185308 38357335089 پیش بینی تقاضای داخلی

 5،99،،159 5،99،،159 5،99،،159 5،99،،159 5،99،،159 پیش بینی صادرات

 38،51005910 30350805910 3015،005910 30959805910 33850،05910 عرضهپیش بینی 

 -111،113،112 -134،111،111 -112،112،131 -12،111،113 -31،131،411 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 0999999 عدد پد الکلی 1

 09999 عدد لیتری( 15،5195،9انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانتر هماتولوژی)در بطری های  2

 

 ظرفیت عملی

 درصد ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 درصد ظرفیت اسمی 87 00399999 عدد پد الکلی 1

 اسمیدرصد ظرفیت  87 31،99 عدد انواع محلول مصرفی دستگاه سل کانترهماتولوژی ،

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 399 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 8 زمان هر شیفت

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

  



 مواد اولیه  -1

 شرح

 پودر های ایزوتون

 پودر های لیز

 پودر های کلین

 بطری های مخصوص

 کارتن بست بندی محلول ها

 لیبل بطری

 پد

 تایی پد 199کارتن بسته بندی 

 بسته بندی تك نفره الومینیومی پد

 الکل ایزوپروپیلن

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال
 چهارمسال  سومسال  دومسال  اولسال  واحد سنجش

 شرح

 199 09 ،7 87 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 00399999 0،389999 709،999، 09،0999، عدد پد الکلی

 19،99 00،9 ،،70 7109 عدد لیتری(19محلول ایزوتون)

 19،99 00،9 ،،70 7109 ددع یتری(ل،)  CLEANERمحلول

 19،99 00،9 ،،70 7109 عدد )نیم لیتری( محلول لیز

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 0,08%، (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 8,18%، (IRREبازگشت داخلی آورده نقدی )نرخ 

 میلیون ریال ،،,1150،3 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %11,30 نسبت سود خالص به فروش

 %،0,،1 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
 


