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 مقدمه-1

مختلفی که  موادّ و محصوالت ،علم اقتصاد الحدر اصط د،نباشمی ضروریکاالیی  بر ماهیت کارکردی خود داروها

را تأمین و رفع کند، کاال نام دارد.  انسان نیازهای ، یکی ازپولشود و در برابر دریافت  عرضه بازار ، بهتولیدکننده توسط

 شود.کاالی ضروری گفته می کنندنیازهای حیاتی مشتری را تأمین میکاالها و خدماتی که 

ت طرح، کمبود بازار یا سهم قابل کسب بازار برای واحد تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضای تولید محصوال

 دهد.را نشان میانواع شربت و مایعات و قرص و دراژه و مازاد تولید برای محصول کپسول تولیدی 

 

واحد : عدد        شربت و مایعاتبینی انواع بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش-جدول   

4111 1411 1399 1398 شرح / سال  1412 

 5355383333 5355383333 5355383333 5355383333 5355383333 تقاضای داخلی آتی

 6334585453 6385445453 6335335453 6315355453 6315845453 عرضه آتی

 -1152512701 -1101702701 -1181222701 -1184282701 -1191102701 کمبود عرضه

 عددواحد :     قرص و دراژهبینی بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش-جدول 

 1412 1411 1411 1399 1398 شرح / سال

عرضه واحدهای فعال در دست 

 اجرا 
66533618535 63464343855 54655558635 51585383155 53543535335 

 33585635563 33535854411 15455455316 16555553835 53154335364 تقاضای داخلی 

 13133555 16335334 15563554 58315813 53661551 تقاضای خارجی 

 -29212349841 -22922092595 -17933221393 -14240109778 -14441047145 کمبود عرضه

 عددواحد :                      کپسولبینی بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش-جدول 

 1412 1411 1411 1399 1398 شرح / سال

عرضه واحدهای فعال در 

 دست اجرا
51541555355 58663438355 53533555355 14533553551 16366514554 

 65636365614 55184136316 54814468313 55535381351 51114568815 تقاضای داخلی

 15563338 15563338 15563338 15563338 15563338 تقاضای خارجی

 13329391193 11575397725 0574855218 4122480299 433549391 مازاد عرضه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%91&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%91&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 فنیمطالعات  -2

 تظرفی -2-1
 اسمی ترفیظ

 معدن و صنعت محترم وزارت سوی از شده صادر 55135 شماره به برداری بهره پروانه طبق تولیدی واحد اسمی رفیتظ

 :باشد می زیر جدول مطابق محصول های گروه از یک هر برای

 تعداد شیفت واحد ظرفیت سالیانه محصوالت اصلی

 یک شیشه )ده میلیون( 45555555 انواع شربت و مایعات

 یک عدد )سیصد میلیون( 555555555 قرص و دراژه

 یک عدد )ده میلیون( 45555555 کپسول
 

 ملیع ترفیظ

 اسمی ظرفیت از استفاده درصد واحد ظرفیت سالیانه محصوالت اصلی

 55 شیشه 515431535 انواع شربت و مایعات

 35 عدد 64511551435 کپسول و اژهدر و قرص

 

 محصول-2-2

ها، تشخیص بیماری و یا پیشگیری شود که جهت درمان، تسکین عالئم و نشانهگفته می در دانش پزشکی به هر ترکیبی دارو

دارو  .و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد

ممکن است منشأ طبیعی )گیاهی یا حیوانی( داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معموالً 

 هایانهشده و پس از تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخ و به دست پزشکان یا داروسازان کشف در آزمایشگاه

شود که از سالیان دور، در ایران نیز از جمله صنایع پرسابقه و مهم محسوب می دارو صنعت .گردندداروسازی تولید می

جایگاهی ممتاز در کشورهای منطقه داشته است. با بررسی آمارهای تولید شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار نیز 

یه برای سرمایه گذاری بلندمدت گزینه مناسبی است تا سهامداران پس انداز شود که صنعت دارو در بازار سرمامشخص می
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را دریافت کنند. نیاز دائمی جامعه به دارو از یکسو و سهام  خود را در این گروه وارد کنند که سودی ثابت با کمترین نوسان

گذاری بلندمدت در این ران را برای سرمایهگهای آن را در بازار کاهش داده و اعتماد معاملهشناور پایین این صنعت، ریسک

های سنگین بوده و بر این اساس تولید دارو در مقیاس صنعتی، گروه جلب کرده است. اما صنعت داروسازی مستلزم هزینه

 های دارای امکاناتهای متقاضی را به سمت مشارکت در قالب قرارداد با شرکتالجرم محققین و پژوهشگران یا دیگر گروه

نماید. همچنین براساس قوانین سازمان غذا و دارو، واردکنندگان دارو نیز ملزم به ارائه ترده و فضای تولیدی هدایت میگس

باشند که به دلیل زمان کم و یا عدم وجود بودجه تعهد تولید در داخل برای واردات داروهای خاص از خارج از کشور می

 روند. های تولیدی میکت و بستن قرارداد با سایتکافی برای احداث واحد تولیدی به سمت مشار

 

 فرآیند -2-3

 :از عبارتند که دارد وجود مراحلی داروها ساخت برای 

 قطره و شربت تولید مراحل -الف

 و مخلوط ساخت، تانکهای در و توزین تولیدی، بچ یک برای نظر، مورد تولید تعداد به توجه با موردنیاز مواداولیه -4

 .شوند همسان

 .گیرد می قرار کیفی کنترل مورد آزمایشگاه نماینده توسط شده، مخلوط ماده -6

 .شود می منتقل فیلینگ دستگاه به هاییشلنگ بوسیله آزمایشگاه تأیید از پس آمده بدست شربت -5

 (نقاله وسطت) شوند می منتقل فیلینگ دستگاه به و شده تمیز و شسته دیگری دستگاه توسط نیز هاشیشه همزمان -1

 .شود می محکم هاآن درب و شوند می پر شربت بوسیله هاشیشه -3

 .گیرند می قرار بازرسی مورد شده پر شربت مقدار لحاظ از شده پر هایشیشه -3

 .خورند می لیبل و شود می منتقل زنی لیبل دستگاه به نقاله با هاشیشه -8

 .شوند می بندی بسته و گرفته قرار ها جعبه در کارگران توسط شربت هایشیشه -3
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 مراحل تولید قرص -ب

 .گردند مخلوط تا شوندمی منتقل« اوسیالتور» و« بلندر وی» هایدستگاه به و توزین اولیه مواد -4

 .شودمی کیفی کنترل آزمایشگاه نماینده توسط آمده بدست مخلوط -6

صورت  اوسیالتور  دستگاه  سسپ  و شود  می خشک « گلت» دستگاه  بوسیله  آمده بدست  مخلوط -5  و یدآ می در پودر ب

 .شود می همسان

 .درآید قرص صورت به و شده پرس تا شود می ریخته« فته» دستگاه در آمده بدست پودر -1

ستحکام  لحاظ از شده  پرس قرص -3 شد  نرم باید نه) ا  باید نه و شود  پودر راحتی به غیره و نقل و حمل موقع که با

شد  سخت  شد  رنج در باید نیز آن سایز  و اندازه همچنین و( کند ایجاد شکل م هضم  لحاظ از که با ست  موقع که با  هب

 .شود می کنترل نیز هاآن وزن و باشد نداشته زیادتری یا و کمتر مواد یا و نکند ایجاد مشکل بندی

 .شوند بیلیستر تا شوند می منتقل سرواك دستگاه به شده پرس هایقرص -3

 .شوند می کنترل بودن سالم و هوا و رطوبت نفوذ مقابل در بیلستر استحکام لحاظ زا شدن بیلیستر از بعد هاقرص -8

 .شوند می بندی بسته ها جعبه در کارگران توسط شده بیلستر هایقرص -3

 مراحل تولید کپسول  -ج

 .شود می تبدیل پودر به و تولید بلندر وی و اوسیالتور هایدستگاه توسط موردنیاز، اولیه مواد -4

 .شود می کیفی کنترل آزمایشگاه، نماینده توسط شده حاصل پودر -6

 .شود می منتقل« اف کا جی» دستگاه به شده تأیید پودر -5

 .شود می منتقل« اف کا جی» دستگاه به نیز کپسول پوکه -1

 .آید می بیرون و شده پر ها پوکه در پودر اف کا جی دستگاه در -3

 .شود می ترلکن وزنی نظر از اف کا جی دستگاه از آمده بیرون کپسول -3

 .شود می جدا هاکپسول از( خالی های پوکه) ضایعات -8
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 .گردند می بلیستر و شوند می منتقل بیلیستر دستگاه به هاکپسول -3

 .شوند می کنترل آن بودن سالم و بیلستر مقاومت لحاظ از شده، بیلیستر هایکپسول -5

 .شوند می بندی بسته گذاشته مخصوص های جعبه در کارگران توسط بیلیسترها -45

 

 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1
 میلیون ریال ارقام:

 شرح

 مورد نیاز انجام شده
 جمع کل

 ریالی ریالی

 4،185،438 5 4،185،438 زمین-4

 53،354 155 53،654 محوطه سازی -6

 346،383 655،414 385،853 ساختمان -5

 6،513،556 4،313،533 154،583 آالت و تجهیزاتماشین -1

 458،854 48،483 55،333 تأسیسات -3

 33،551 3،555 33،551 لوازم و تجهیزات کارگاهی -3

 43،535 5 43،535 وسائط نقلیه -3

 55،555 4،655 56،455 تجهیزات و وسایل اداری خدماتی -3

 53،655 53،655  بینی نشدهمتقرقه و پیش -8

 1،813،555 6،554،684 6،818،845 های ثابتجمع دارایی

 48،654 48،654 5 برداریهای قبل از بهرههزینه-3

 636،555 636،555 5 سود دوران مشارکت-5

 3،543،664 6،685،356 6،818،845 گذاری ثابتهای سرمایهجمع هزینه

 446،333 446،333 5 سرمایه در گردش-45

 3،454،453 6،535،538 6،818،845 گذاری طرحهای سرمایهجمع کل هزینه
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 جدول هزینه های تولید -3-2
 میلیون ریال ارقام:

ف
دی

ر
 

 شرح
 1سال  5سال  6سال  4سال 

 درصد
455% 455% 455% 455% 

 %35136  4،311،614  4،311،614  4،311،614  4،311،614 مواد اولیه  4

 %45164  635،363  635،363  635،363  635،363 حقوق و دستمزد پرسنل 6

 %5118  46،586  46،586  46،586  46،586 هزینه انرژی سالیانه 5

 %3185  418،553  418،553  418،553  418،553 نگهداری و تعمیرات 1

 %45183  683،553  683،553  683،553  455،433 استهالك 3

 %6153  35،434  35،434  35،434  35،434 هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین( %413قطعات یدکی ) 3

8   3% 464،656  464،656  464،656  464،656  1135% 

 %55186  6،145،386  6،145،386  6،145،386  6،635،153 جمع هزینه های تولید

 %5151  83،315  83،315  83،315  83،315 %6 هزینه های توزیع و فروش تبلیغات و اداری )درصدی از فروش( 3

 %53188  6،153،446  6،153،446  6،153،446  6،533،513 جمع هزینه های  عملیاتی

 %5145  5،113  5،113  5،113  4،865 هزینه استهالك هزینه های قبل از بهره برداری 5

 %6184  85،555  85،555  85،555  53،555 هزینه های مالی 45

 %5155  45،551  45،551  45،551  3،548 هزینه های بیمه 44

 %5165  35،135  35،135  35،135  14،815 جمع هزینه های غیر عملیاتی

 %455  6،334،356  6،334،356  6،334،356  6،155،333 جمع هزینه های بهره برداری سالیانه
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 فروش محصوالت زرآمد حاصل اد-5-5
 میلیون ریال ارقام:

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 %111 %111 %111 %111 %111   درصد استفاده از ظرفیت 

سوسپانسیون مگنی میلک)منیزیم 

 هیدروکساید(
 5،161،584 5،161،584 5،161،584 5،161،584 5،161،584 عدد

 353،681 353،681 353،681 353،681 353،681 عدد شربت برونتیف)کتوتیفن(

 6،385،553 6،385،553 6،385،553 6،385،553 6،385،553 عدد سوسپانسیون پروویل

 431،483 431،483 431،483 431،483 431،483 عدد شربت رانیسید)رانیتیدین(

 33،883 33،883 33،883 33،883 33،883 عدد شربت الکتولوز

 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس باطعم توت

 فرنگی
 35،535 35،535 35،535 35،535 35،535 عدد

اس با طعم آلومینیوم ام جی  سوسپانسیون

 ع لیمونعنا
 548،413 548،413 548،413 548،413 548،413 عدد

سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم 

 مخلوط میوه ها
 451،544 451،544 451،544 451،544 451،544 عدد

 156،133 156،133 156،133 156،133 156،133 عدد محلول خوراکی متادون

 5،655 5،655 5،655 5،655 5،655 عدد تنطور اپیوم

 655،335 655،335 655،335 655،335 655،335 عدد سوسپانسیون مالوژل اس با طعم توت فرنگی

 333،583 333،583 333،583 333،583 333،583 عدد سوسپانسیون مالوژل اس با طعم نعناع لیمو

سوسپانسیون مالوژل اس  با طعم مخلوط میوه 

 ها
 556،158 556،158 556،158 556،158 556،158 عدد

میلی گرم() 5)فیناستراید 5قرص فینوپروست 

 عددی( 31
 6،556،558 6،556،558 6،556،558 6،556،558 6،556،558 جعبه 

 31میلی گرم()  1)فیناستراید 1قرص فیناگرو

 عددی(
 343،153 343،153 343،153 343،153 343،153 جعبه 

 31میلی گرم  2/5قرص فماروز) لتروزول( 

 عددی
 43،313 43،313 43،313 43،313 43،313 جعبه 

 45،363 45،363 45،363 45،363 45،363 جعبه عددی ( 111)  1قرص کتوتیفن 

 581 581 581 581 581 جعبه عددی(51)135قرص مبورین 

 433،313 433،313 433،313 433،313 433،313 جعبه عددی( 111) 151قرص رانیتیدین 

 51،585 51،585 51،585 51،585 51،585 جعبه عددی( 111)25قرص کاپتوپریل 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 11 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 88،385 88،385 88،385 88،385 88،385 جعبه عددی(111) 325قرص استامینوفن 

 3،586 3،586 3،586 3،586 3،586 جعبه عددی(01) 01قرص فکسوفنادین

 33،463 33،463 33،463 33،463 33،463 جعبه عددی(31) 121ص فکسوفنادین قر

 3،515 3،515 3،515 3،515 3،515 جعبه عددی(21) 181قرص فکسوفنادین 

 55،458 55،458 55،458 55،458 55،458 جعبه عددی( 31) 5قرص دونپزیل 

 53،146 53،146 53،146 53،146 53،146 جعبه عددی(31) 11قرص ممانتین 

 36،553 36،553 36،553 36،553 36،553 جعبه عددی(31) 1111قرص متفورمین 

 15،555 15،555 15،555 15،555 15،555 جعبه عددی( 31) 11قرص مونته لوکاست 

 55،435 55،435 55،435 55،435 55،435 جعبه عددی( 31) 41قرص والسارتان 

 13،555 13،555 13،555 13،555 13،555 جعبه عددی( 31) 81قرص والسارتان 

 35،315 35،315 35،315 35،315 35،315 جعبه عددی( 31) 3775قرص ونالفاکسین 

 61،136 61،136 61،136 61،136 61،136 جعبه عددی( 31) 75قرص ونالفاکسین 

 63،555 63،555 63،555 63،555 63،555 جعبه عددی( 111) 51قرص توپیرامات 

 5،555 5،555 5،555 5،555 5،555 جعبه دی(عد 111) 51قرص کاپتوپریل

 3،341 3،341 3،341 3،341 3،341 جعبه عددی(31) 7/5قرص ملوکسیکام 

 43،584 43،584 43،584 43،584 43،584 جعبه عددی(5) 321قرص جمی فلوکساسین 

 31،153 31،153 31،153 31،153 31،153 جعبه عددی111)متفوربت( 511قرص متفورمین 

میلی  25اگلیکس)سیتاگلیپتین قرص سیت

 عددی31-گرم( 
 4،555 4،555 4،555 4،555 4،555 جعبه

میلی  51قرص سیتاگلیکس)سیتاگلیپتین 

 عددی31-گرم(
 555 555 555 555 555 جعبه

 81،481 81،481 81،481 81،481 81،481 جعبه عددی(111) 111قرص نیتروفورانتوین 

 65،318 65،318 65،318 65،318 65،318 جعبه عددی( 111) 511قرص استامینوفن 

 11،346 11،346 11،346 11،346 11،346 جعبه عددی( 111) 411قرص ایبوپروفن 

 38،555 38،555 38،555 38،555 38،555 جعبه عددی(111) 11قرص ایزوسورباید 

 3،434 3،434 3،434 3،434 3،434 جعبه عددی( 111قرص آلومینیوم ام جی )

 1،553 1،553 1،553 1،553 1،553 جعبه عددی( 111)  25مین قرص کلومیپرا



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 11 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 45،445 45،445 45،445 45،445 45،445 جعبه عددی(111) 511قرص سوکرالفیت 

 18،355 18،355 18،355 18،355 18،355 جعبه عددی(31) 2قرص بوپرونورفین 

 68،438 68،438 68،438 68،438 68،438 جعبه عددی(31) 25قرص لوزارتان 

 18،364 18،364 18،364 18،364 18،364 جعبه 311/21قرص استامینوفن کدئین 

 1،513 1،513 1،513 1،513 1،513 جعبه  عددی(31) 511/51قرص سیتافوربت 

 13،511 13،511 13،511 13،511 13،511 جعبه  811قرص رناالیو 

میلی  111)سیتاگلیپتین  111سیتاگلیکس 

 عددی31-گرم(
 835 835 835 835 835 جعبه 

 4،633،463 4،633،463 4،633،463 4،633،463 4،633،463 جعبه عددی(31کپسول آسیفن  )

 151)کلیندامایسین 151کپسول کلینداکسها

 عددی 31(
 453،513 453،513 453،513 453،513 453،513 جعبه

 311)کلیندامایسین 311کپسول کلینداکسها

 عددی 31(
 631،553 631،553 631،553 631،553 631،553 جعبه

 55،138 55،138 55،138 55،138 55،138 جعبه عددی( 14) 21کپسول امپرازول 

 65،531 65،531 65،531 65،531 65،531 جعبه عددی( 31) 175کپسول ریواستیگمین 

 5،834 5،834 5،834 5،834 5،834 جعبه عددی(31) 3کپسول ریواستیگمین 

 45،515 45،515 45،515 45،515 45،515 جعبه ددی(ع31) 111کپسول داکسی سایکلین 

 53،163 53،163 53،163 53،163 53،163 جعبه عددی(0) 251کپسول آزیترومایسین 

 3،343 3،343 3،343 3،343 3،343 جعبه عددی(111) 111کپسول نورولپتین

 355 355 355 355 355 جعبه عددی(111) 311کپسول نورولپتین 

 4،355 4،355 4،355 4،355 4،355 جعبه عددی(31) 1/4کپسول تامسولوسین 

 355،555 355،555 355،555 355،555 355،555 عدد قرص ب کمپلکس پالس زینک

 55،555 55،555 55،555 55،555 55،555 عدد CENTRUM SILVERقرص 

 645،555 645،555 645،555 645،555 645،555 عدد VITAMIN D3 1111قرص 

 655،555 655،555 655،555 655،555 655،555 عدد VITAMIN C 511mgقرص جویدنی 

 83،555 83،555 83،555 83،555 83،555 عدد UNIFLEXقرص کربنات کلسیم 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 12 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 36،555 36،555 36،555 36،555 36،555 عدد کپسول آوودین

 13،555 13،555 13،555 13،555 13،555 عدد کپسول مولتی ویتامین + آهن

 4،555،555 4،555،555 4،555،555 4،555،555 4،555،555 عدد IMMUNANCEشربت ایمیونس 

 55،555 55،555 55،555 55،555 55،555 عدد VITAMIN Cساشه پودری 

Tenecteplase 8،555 8،555 8،555 8،555 8،555 عدد 

 415،555 415،555 415،555 415،555 415،555 عدد DYDROGESTERONEدیدروژسترون 

 35،555 35،555 35،555 35،555 35،555 عدد ن )آلوگن(مولتی ویتامی

 شرح 
قیمت واحد 

 )ریال/عدد(
 فروش ساالنه)میلیون ریال(

سوسپانسیون مگنی میلک)منیزیم 

 هیدروکساید(
710111 655،853 655،853 655،853 655،853 655،853 

 31،634 31،634 31،634 31،634 31،634 910111 شربت برونتیف)کتوتیفن(

 615،681 615،681 615،681 615،681 615،681 910111 وسپانسیون پروویلس

 65،515 65،515 65،515 65،515 65،515 1310111 شربت رانیسید)رانیتیدین(

 46،535 46،535 46،535 46،535 46،535 1850111 شربت الکتولوز

سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس باطعم توت 

 فرنگی
750111 5،888 5،888 5،888 5،888 5،888 

سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم نعنا 

 ع لیمو
750111 65،833 65،833 65،833 65،833 65،833 

سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس با طعم 

 مخلوط میوه ها
750111 45،534 45،534 45،534 45،534 45،534 

 13،153 13،153 13،153 13،153 13،153 1150111 محلول خوراکی متادون

 868 868 868 868 868 2250111 تنطور اپیوم

 45،153 45،153 45،153 45،153 45،153 570781 سوسپانسیون مالوژل اس با طعم توت فرنگی

 56،835 56،835 56،835 56،835 56،835 570781 سوسپانسیون مالوژل اس با طعم نعناع لیمو

 سوسپانسیون مالوژل اس  با طعم مخلوط میوه

 ها
570781 45،658 45،658 45،658 45،658 45،658 

 645،855 645،855 645،855 645،855 645،855 1190771 میلی گرم(5)فیناستراید 5قرص فینوپروست 

 16،341 16،341 16،341 16،341 16،341 520511 میلی گرم( 1)فیناستراید 1قرص فیناگرو

 5،553 5،553 5،553 5،553 5،553 2110551 میلی گرم 2/5قرص فماروز) لتروزول( 

 363 363 363 363 363 510111 عددی ( 111)  1قرص کتوتیفن 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 13 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 15 15 15 15 15 1130751 عددی(51)135قرص مبورین 

 41،553 41،553 41،553 41،553 41،553 910111 عددی( 111) 151قرص رانیتیدین 

 4،133 4،133 4،133 4،133 4،133 410711 عددی( 111)25قرص کاپتوپریل 

 4،556 4،556 4،556 4،556 4،556 240911 عددی(111) 325قرص استامینوفن 

 113 113 113 113 113 710201 عددی(01) 01قرص فکسوفنادین

 1،655 1،655 1،655 1،655 1،655 050881 عددی(31) 121قرص فکسوفنادین 

 545 545 545 545 545 580541 عددی(21) 181قرص فکسوفنادین 

 6،581 6،581 6،581 6،581 6،581 530141 عددی( 31) 5قرص دونپزیل 

 6،435 6،435 6،435 6،435 6،435 570111 عددی(31) 11قرص ممانتین 

 6،156 6،156 6،156 6،156 6،156 310271 عددی(31) 1111قرص متفورمین 

 5،631 5،631 5،631 5،631 5،631 820111 عددی( 31) 11قرص مونته لوکاست 

 4،855 4،855 4،855 4،855 4،855 520211 عددی( 31) 41قرص والسارتان 

 3،853 3،853 3،853 3،853 3،853 1270511 عددی( 31) 81قرص والسارتان 

 6،613 6،613 6،613 6،613 6،613 320281 عددی( 31) 3775قرص ونالفاکسین 

 4،614 4،614 4،614 4،614 4،614 510731 عددی( 31) 75قرص ونالفاکسین 

 1،435 1،435 1،435 1،435 1،435 1010111 عددی( 111) 51قرص توپیرامات 

 583 583 583 583 583 410711 عددی( 111) 51قرص کاپتوپریل

 565 565 565 565 565 480421 عددی(31) 7/5قرص ملوکسیکام 

 4،156 4،156 4،156 4،156 4،156 870511 عددی(5) 321قرص جمی فلوکساسین 

 1،335 1،335 1،335 1،335 1،335 830511 عددی111)متفوربت( 511رص متفورمین ق

میلی  25قرص سیتاگلیکس)سیتاگلیپتین 

 عددی31-گرم( 
1310731 453 453 453 453 453 

میلی  51قرص سیتاگلیکس)سیتاگلیپتین 

 عددی31-گرم(
2410511 648 648 648 648 648 

 313 313 313 313 313 80711 عددی(111) 111قرص نیتروفورانتوین 

 6،433 6،433 6،433 6،433 6،433 480711 عددی( 111) 411قرص ایبوپروفن 

 5 5 5 5 5 2320411 عددی( 111) 511قرص ناپروکسن 

 1،533 1،533 1،533 1،533 1،533 700011 عددی(111) 11قرص ایزوسورباید 

 435 435 435 435 435 250711 عددی( 111قرص آلومینیوم ام جی )



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 14 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 4،414 4،414 4،414 4،414 4،414 590711 عددی(111) 511قرص سوکرالفیت 

 3،634 3،634 3،634 3،634 3،634 1740111 عددی(31) 2قرص بوپرونورفین 

 336 336 336 336 336 240111 عددی(31) 25قرص لوزارتان 

 3،338 3،338 3،338 3،338 3،338 1390211 311/21قرص استامینوفن کدئین 

 4،485 4،485 4،485 4،485 4،485 2710111 عددی(31) 511/51قرص سیتافوربت 

 55،334 55،334 55،334 55،334 55،334 7350181 811قرص رناالیو 

میلی  111)سیتاگلیپتین  111سیتاگلیکس 

 عددی31-گرم(
4830111 538 538 538 538 538 

 453،451 453،451 453،451 453،451 453،451 1190771 عددی(31کپسول آسیفن  )

 151)کلیندامایسین 151کپسول کلینداکسها

 عددی 31(
1820131 61،334 61،334 61،334 61،334 61،334 

 311)کلیندامایسین 311کپسول کلینداکسها

 عددی 31(
1350111 53،513 53،513 53،513 53،513 53،513 

 6،165 6،165 6،165 6،165 6،165 240301 عددی( 14) 21کپسول امپرازول 

 4،531 4،531 4،531 4،531 4،531 530141 عددی( 31) 175کپسول ریواستیگمین 

 336 336 336 336 336 880351 عددی(31) 3کپسول ریواستیگمین 

 841 841 841 841 841 370511 عددی(31) 111کپسول داکسی سایکلین 

 3،655 3،655 3،655 3،655 3،655 540888 عددی(0) 251کپسول آزیترومایسین 

 4،515 4،515 4،515 4،515 4،515 1010111 عددی(111) 111کپسول نورولپتین

 534 534 534 534 534 4120111 عددی(111) 311کپسول نورولپتین 

 435 435 435 435 435 1210111 عددی(31) 1/4کپسول تامسولوسین 

 631،555 631،555 631،555 631،555 631،555 4410111 عددی(01قرص ب کمپلکس پالس زینک )

 435،555 435،555 435،555 435،555 435،555 201110111 عددیCENTRUM SILVER (111 )قرص 

 53،855 53،855 53،855 53،855 53،855 1710111 عددیVITAMIN D3 1111 (111)قرص 

 VITAMIN C 511mg ( 31قرص جویدنی 

 عدی(
1810111 36،655 36،655 36،655 36،655 36،655 

 8،565 8،565 8،565 8،565 8،565 910111 عددیUNIFLEX (01)قرص کربنات کلسیم 

 31،355 31،355 31،355 31،355 31،355 101510111 عددی( 32کپسول آوودین )



 

 
 
 
 
 
 

  

  :سها داروسازی شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :داروسازیشرکت  توسعه و تکمیل امکانسنجیخالصه طرح  عنوان طرح 

 سها
 

ه | 15 ح ف  ص

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  واحد سنجش  سال                  شرح          

 65،635 65،635 65،635 65،635 65،635 0510111 عددی( 111کپسول مولتی ویتامین + آهن )

 IMMUNANCE 4410111 115،555 115،555 115،555 115،555 115،555شربت ایمیونس 

 54،355 54،355 54،355 54،355 54،355 3510111 عددیVITAMIN C  (21 )ساشه پودری 

Tenecteplase 21101110111 4،185،555 4،185،555 4،185،555 4،185،555 4،185،555 

 DYDROGESTERONEدیدروژسترون 

 عددی( 21)
2110111 63،555 63،555 63،555 63،555 63،555 

 3،155 3،155 3،155 3،155 3،155 1410111 مولتی ویتامین )آلوگن(

 309200970 309200970 309200970 309200970 309200970 میلیون ریال فروش کل 

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 ارزش شرح شاخص

 65135% (IRR)گذاری سرمایه کل داخلی  بازگشت نرخ

 % 61131 (IRRE) نقدی آورده داخلی بازگشت نرخ

 سال 1115 ت سرمایهدوره بازگش

 میلیون ریال 33/4،186،533 (NPV) گذاریسرمایه کل نقدی جریان خالص ارزش

 میلیون ریال 6،661،553 (Break even point) یمال تأمین های نهیهز شامل-اول سال در سربسر نقطه

 55/4،555،353 ( ریال میلیون) مبنا سال در( زیان) سود میزان

 % 63186 مبنا سال در مددرآ به ویژه سود نسبت

 % 55 مبنا سال در)%(سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 


