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 یوپالستیبالن آنژ دیتول موضوع 

 عدد 090999 ظرفیت

 اجرا محل
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 میلیون ریال 052529 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 0030200 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 372 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 000393 گردش  در سرمایه 
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 سال 09 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 5950770207
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 02220% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3250 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
00220% 

 نفر 32 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 09و32و39و52و59و02و05و09)طول: ابعادانواع بالن انژیوگرافی قلب و عروق در احداث واحد تولید 0 از اجرای طرحهدف 

 .باشدمیعدد  090999به ظرفیت  میلیمتر ( 2-022میلیمتر و قطر 

 به طورکلی هدف از اجرای این طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 کاهش واردات  -0

 تامین نیاز داخلی  -5

 خدمت رسانی به بخش پزشکی کشور -3

 اشتغال زایی -0

 افزایش دانش فنی تولید -2

 استفاده از نیروهای متخصص در راستای بهبود تولید -7

 خودکفایی ملی -7

 سان به انآکمک به بیماران قلبی عرقی بواسطه تولید داخلی این محصول و دسترسی  -2

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 532قطعه  -خیابان سعدی شرقی -بلوار ابوریحان-شهرک صنعتی اشتهارد-اشتهارد-کرج

 

 مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا محصوالت)-3

 (PTCA0)آنژیوپالستی عروق کرونر

باشد و از عروق کرونر قلب از طریق پوست می( روشی برای باز کردن coronary angioplastyعروق کرونر ) آنژیوپالستی

و نیز می توان از طریق عروق محیطی0 رگهای تنگ یا مسدود شده به علت رسوب چربی و لخته خون باز می شود 

                                                 
1 Percutaneous transeluminal coronary angioplasty 

http://iranheart.ir/%d8%a2%d9%86%da%98%db%8c%d9%88%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c/


0 به منظور باز کردن سریع سرخرگ مسدود شده و به حداقل رساندن آسیب ه قلبیحملآنژیوپالستی عروق کرونر حین بروز 

 قلبی استفاده کرد.

ق بیماری عروآنژیوپالستی عروق کرونر یکی از درمان های مداخله ای پیشرفته و نسبتا جدید در بیماران عالمت دار با 

است که در سه دهه گذشته بصورت دراماتیکی گسترش یافته است و با فراهم شدن وسایل تشخیصی و درمانی  کرونر

ه متخصصین قلب و پرسنل کار آزموده به روشی بسیار موفق و موثر درمانی و جدید و داروهای بسیار موثر و کسب تجرب

آنژیوپالستی عروق کرونر تعداد زیادی از بیماران قلبی  .بسیار کم عارضه در درمان بیماریهای عروق کرونر تبدیل شده است

 نجات داده است . جراحی باز عروق کرونررا از انجام 

 

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

 رقمی محصول طرح 8رقمی و  11جدول کد آیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 عدد Baloon 3300203790 بالنانواع  0

 عدد 33000707 - انواع بالن جراحی 5

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصول طرح

 تعرفه گمرکی واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال ردیف

0 

مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپالستی )صرفا لوازم 

 -استنت -بالن -انواع کاتتر -شامل شیت شریانی

 -مسدود کننده -کویل -گایدوایر -استنت گراف

 منیفولد( -درچه هموستاتیس -رابط فشار قوی

09023052 U 2 

 0302مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 

 

 

http://iranheart.ir/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C/
http://iranheart.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b1-%d9%82%d9%84%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://iranheart.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b1-%d9%82%d9%84%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://iranheart.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c/
http://iranheart.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c/


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

عدد بالن  572005سال آینده  2بینی تقاضای داخلی طرح در سال های آتی نشان می دهد که میانگین در پیش 

شده است اجرای طرح حاضر آنژیوپالستی در کشور نیاز است که این نیاز در سال های پیشین در طریق واردات تامین می

 با تامین نیاز داخلی و پاسخگوی به تقاضای بازار می تواند از واردات این محصول و ارزبری از کشور جلوگیری نماید. 

 

 واحد:عدد              بالن آنژیوپالستی ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح

 397392 500755 577239 570799 525999 پیش بینی تقاضای داخلی

 9 9 9 9 9 پیش بینی عرضه

-202111 نیاز بازار  214111-  211831-  -231122  311318-  

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت سالیانه )عدد( گروه محصول ردیف

 090999 قلب و عروق-پزشکی   بالن انژیوگرافی قلب و عروق 0

 ظرفیت عملی

 شرح
میزان 1331

 تولید)عدد(

میزان 1338

 تولید.عدد(

میزان 1333

 تولید.عدد(

)میزان 1411

 تولید .عدد(

 %099 %099 %77 %32 درصد تولید

 090999 090999 790999 390999 و عروقبالن انژیوگرافی قلب 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 399 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 7 زمان هر شیفت

 



 پیش بینی میزان تولید -1

 شرح
میزان سال اول 

 تولید)عدد(

سال دوم 

میزان 

 عدد()تولید

سال سوم 

 میزان

 عدد()تولید

سال چهارم 

میزان 

 عدد()تولید

 %099 %099 %77 %32 درصد تولید

 090999 090999 790999 390999 بالن انژیوگرافی قلب و عروق

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 %02220 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %23272 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 3250 سرمایهدوره بازگشت 

 میلیون ریال 5950770207 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 00220% (Break even point) یمال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 53292% (Break even point) یمال نیتام های نهیهز شامل-در سال مبنا نقطه سربسر

 میلیون ریال 000270225 سال اول ) میلیون ریال (میزان سود )زیان( در 

 میلیون ریال 220250279 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %52222 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %30200 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %59200 سال اول-سهام صاحبان حقوق به خالص سود سبتن

 %20227 سال مبنا-سهام صاحبان حقوق به خالص سود سبتن

 


