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 میلیون ریال 446611 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 31213 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 4142 هزینه های قبل از بهره برداری 
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 سال 49 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 44.399,91
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 %23,19 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1,66 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
19.10% 

 نفر 26 اشتغال زایی  میزان 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 و نگهداری دارو و انبارشجهت نوین زنجیره سرد های  و به کارگیری سیستمکلیه نقشه های داروئی  شرکت با تولید

وین سیستم های نکنترل دما و رطوبت به صورت تمام اتوماتیک و بهره گیری از  دانش روز طراحی سیستم های مبتنی بر

 اقدام به ساخت شعبات توزیع. بوهرینگن آلمان استفاده می شودکارخانه  ماننده دنیاسرمایشی که در کارخانجات تراز اول 

 کشور نموده است .و پخش سراسری دارو در استان های مختلف 

 بطور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 .احداث شعبات توزیع دارو و مکمل و همچنین تکمیل و تجهیز شعبات موجود 

 سازی کامل بخش های خرید زمین و سوله مناسب با اجرای کامل عملیات ساختمانی احداث مکانهای مورد نیاز و باز

  موجود .

 . انجام امور مربوطه به محوطه سازی و تجهیزات کارگاهی  

 ها و تاسیسات. گرمایش و هواساز. گاز. و تلفن و سیستم سرمایشانجام کلیه موارد مربوط به آب و فاضالب برق.  

 کلیه کارهای مربوط به نصب دوربین های مدار بسته سرور و تجهیزات مربوط به آتشنشانی و اعالم حریق . 

 رت بهداشت و استانداردهای توزیعایت کلیه الزامات وزارع.  

 اثاثیه قسمت اداری و سوئیت و هم چنین وسایط نقلیههیز کامل انبارتج . .  

 اشتغال زایی 

 های مورد نیازسترسی بیشتر هموطنان هر استان به دارود 

 طقهمن توزیع شرکتهای بین فعلی جایگاه ارتقاء و اسالمی میهن سطح در دارو توزیع صنعت برتر جایگاه خواهان ما 

 .هستیم

 معرفی محل اجرای طرح-2

 رشت-استان گیالن

 

 



 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

توزیع. رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب. به مشتریان هدف است. توزیع یکی از ارکان اساسی 

ن ساخت )ترویج(. برای متقاعد همراه دیگر عوامل همچون محصول. قیمت. و پیشبرد های بازاریابی است که بهتاکتیک

 تواند مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی نسبت به رقبای خودش باشد.شود. توزیع مؤثر میمشتریان به کار گرفته می

 :ازی اصلی از وظایف را به انجام رساند که عبارتند دسته 1یک سیستم توزیع باید 

 

 

 

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کاال. از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره 

ثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است. أتوزیع کاال بر سایر تصمیمات بازاریابی ت

 باری گاه عواقب زیان های توزیع کاالهای خود توجه کافی ندارند و این امرانالاما با همه این شرایط اغلب شرکتها به ک

برای آنان به دنبال دارد و در مقابل. بسیاری از شرکتها با استفاده از سیستم های توزیع خالق. به مزیت رقابتی دست یافته 

 اند.

 

زیعذخیره سازی و انبار کاال برای تو

دریافت سفارش از مشتریان

تحویل کاال به مشتریان

وصول مطالبات

رکنترل و دریافت اطالعات از بازا



 نتیجه گیری-4

جامعه و با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب با نهایت دقت و در نظر دارد با در اولویت قرار دادن نیاز  شرکت

صلی نماید تا هدف ا استان گیالنهای دارویی. اقدام به توسعه و تجهیز واحد پخش و توزیع در حساسیت بر کیفیت فرآورده

 ابد.باشد. تحقق یشور می های دارویی روز جهان. با کیفیت برتر در بازار کاین مجموعه که در دسترس بودن کلیه فرآورده 

امروزه با گسترش ارتباطات و پیشرفت روزافزون علم و فن آوری رعایت استانداردها در هر زمینه ای بیش از پیش مورد 

توجه قرار می گیرد حال آنکه در بحث دارو به دلیل گستردگی موضوع اهمیت آن دو چندان می شود. در صورت استاندارد 

ی سالم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی گیرد. بنابراین نگاه برنامه عملیاتی شرکت در سال نبودن این شرایط دارو

جاری به این مقوله بوده است. از آنجائیکه در شهرستانهای مختلف با توجه به قدمت و سابقه کارکرد شبکه های بهداشت 

سیار متفاوتی از هم داشته. به گونه ای که امکان برنامه و درمان. فضاهای فیزیکی موجود بعنوان انبارهای دارویی شرایط ب

ریزی جهت ارتقاء مسائل فنی و فیزیکی در هر یک اقتضائات خاص خود را می طلبد و از آنجائیکه هر گونه برنامه ریزی 

سطح  جهت استانداردسازی انبارهای دارویی نیازمند منابع مالی و نگاه حمایتی مدیریت )در سطح شهرستان و هم در

با رعایت انبار را  اهداف برنامه های شرکت می بایستاستان( می باشد. لذا برای حصول الزامات وزارت بهداشت و 

آالت سرمایش و گرمایش نظیر : سیستم استانداردهای مورد نیاز جهت سهولت عملیات توزیع و انبار به تجهیزات و ماشین

( و گرم کننده )چیلر و سری کامل تجهیزات موتورخانه ( و سیستم های خنک کننده )چیلر. فن موئل وکولرهای گازی

 تجهیز شوند . ای کنترل دما و رطوبت محیط و ...ه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 وضعیت پروژه ظرفیت انبار)کارتن( متراژ انبار)مترمربع( نام شعبه نام استان ردیف

 در حال ساخت 0999 699 رشت گیالن 4

 کارتن را خواهد داشت 0999وجود در این شعبه ظرفیت معادل *انبار 

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 361 تعداد روز کاری

 نوبت 4 تعداد نوبت کاری

 ساعت 9 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

یا خدمات به دست  کاال است. توزیع به فرایند رساندن بازاریابی یکی از چهار رکن محل یا خدمات و یا محصول توزیع

ها انجام شود. توزیع میتواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق واسطهتریان برای استفاده یا مصرف گفته میمش

 .شود

ع در تهران به شعبات سراسر کشور محصول تولیدی در این پروژه از نوع ارائه خدمات توزیع دارو و مکمل از انبار مرکزی واق

به تعریف سیستم توزیع پرداخته خواهد شد و سپس در ادامه به معرفی سیستم توزیع فیزیکی . در این بخش ابتدا می باشد

 پرداخته می شود.

 

 مواد اولیه  -8

 استان  تحت پوشش ردیف
میانگین فروش سال 

 )میلیون ریال(اول
 اولمیانگین هزینه سال  درصد هزینه به فروش 

 225222 %82 256522 گیالن 9

 

 پیش بینی میزان تولید -9

استان  تحت 

 پوشش
 واحد ظرفیت انبار 

تعداد دارو موجود 

 در هر کارتن
 واحد

قیمت واحد یک 

 کارتن)ریال(

فروش در سال  

 اول)میلیون ریال(

 216.199 0199999 عدد 1999 کارتن 0999 گیالن

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7


 

 تعیین شاخص های اقتصادی-12

 ارزش شرح شاخص

 %23,19 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %22,04 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 1,66 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 44.399,91 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %19,10 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولسربسر در سال  نسبت

 40.412,24 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %0,16 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %49,19 اولسال  –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


