خالصه وضعیت طرح
معرفي طرح

 -1عنوان طرح:
احداث مجتمع تولید صنعتی دستگاه آنژیوگرافی و ملزومات آنژیوگرافی از جمله :استنت ،کاتتر و...

(دستیابی به دانش فنی و تولید صنعتی دستگاه آنژیوگرافی و ملزومات آنژیوگرافی از جمله :استنت ،کاتتر و)...

 -2بخش:

زیربخش :تصویر برداری

پزشکی

 -3خدمات یا محصوالت:
 -4موقعيت:

دستگاه آنژیوگرافی و ملزومات آنژیوگرافی از جمله :استنت ،کاتتر و...

منطقه آزاد █

منطقه ویژه اقتصادی 

منطقه (شهرك) صنعتی 

منطقه معمولی 

 -5شرح مختصر طرح:

به مطالعه رادیولوژي سرخرگ هاي خونی با تزریق ماده حاجب ید دار محلول در آب را که ممکن است به طور مستقیم با سوزن پونکسیون و یا به روش کاتتریزاسیون
( )Catheterismبا هدایت کاتتر  ،آنژیو گرافی گفته می شود.
روش تکامل یافته تر آنژیوگرافی همراه با درمان موضعی ،تحت عنوان آنژیوپالستی  )PTA(Percutaneous Transluminal Angioplastyنامیده
می شود ،در این روش سرخرگ هایی که دچار گرفتگی یا انسداد باشند به کمک بالون و استنت ( )Stentباز می شوند.
متداول ترین عروقی که بیشتر با این روش درمان می شوند شریان هاي کلیوي ،ایلیاك ها ،ران ها ،و علی الخصوص عروق کرونري قلب می باشند .دستگاههاي مورد
نیاز براي این عمل عبارتند از :دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته همراه با ( ،)C-Armدستگاه تزریق کننده اتوماتیک ( )injectorبراي تزریقهاي ()nonselective
مانند آئورت  ،بطن ها و ...

پگهاي استریل آنژیوگرافی که شامل گالی پات  ،دستکش  ،گاز استریل  ،پنس  ،آنژیوکت و ( )Sheathشیت جهت کاناله شدن در شریان و ورید و  - ...وسایل غیر
استریل شامل  ،دارو هاي ضد عفونی کننده مانند بتادین داروهاي بی حسی موضعی ( )Local anesthesiaمانند لیدوکایین  %2هپارین  ،سرمها  ،داروهاي
آورژانس  ،ماده حاجب وغیره  -کاتتر ها و گاید وایر هاي ویژه جهت انجام آزمون هاي خاص.
در این طرح به دنبال ساخت مجتمعی براي دستیابی به دانش فنی ،و تولید انبوه دستگاه آنژیوگرافی  ،C-Armانواع کاتتر و سیمهاي راهنما ( )Guid Wireو ...
هستیم که نیاز به مطالعات فنی ،تحقیق و توسعه ،تستهاي مختلف ،ساخت نمونه اولیه ،ساخت خط تولید ،تولید انبوه و ...دارد.

Drug Eluting Stent

Bare Metal Stent

 -6ظرفيت ساالنه طرح :در سطح داخلی ساالنه به  50دستگاه نیاز است .در صورت اضافه نمودن ظرفیت صادرات به کشورهاي همجوار این عدد تا 200
دستگاه افزایش می یابد .بطور میانگین ظرفیت بازار  100دستگاه در نظر گرفته شده است.

وضعیـت پـروژه

 -7ميزان دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  89 :درصد
 -8فروش:
سهم بازارصادراتی (خارجی) پيشبينی شده محصول  30 :درصد
 -9طول دوره زمانی اجرای (ساخت) طرح  2 :سا ل
 -10وضعيت پروژه:
 )10-1آیا امکانسنجی طرح موجود است؟

بله █

خیر 

 )10-2آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟

بله 

خیر █

 )10-3آیا مجوزهای قانونی (مجوز تأسیس ،مشارکت خارجی ،محیط زیست )... ،اخذ شده است؟

بله 

خیر █

 )10-4آیا انعقاد قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی /خارجی انجام شده است؟

بله 

خیر █

 )10-5آیا انعقاد قرارداد تامین مالی انجام شده است؟

بله 

خیر █

 )10-6آیا اتعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی /خارجی انجام شده است؟

بله 

خیر █

 )10-7آیا دسترسی به زیرساختهای تولید (برق ،آب ،تلفن ،سوخت ،جاده و  )...وجود دارد؟

بله █

خیر 

آیا فهرست شرکتهای سازنده  /فروشنده دانش فنی ،ماشینآالت و تجهیزات موجود است؟

بله █

خیر 

بله 

خیر █

)10-8

 )10-9آیا انعقاد قرارداد خرید ماشینآالت و تجهیزات و دانش فنی انجام شده است ؟

ساختار مالی

-11جدول وضعيت مالی:
منابع مالی مورد نیاز داخلی

شرح

نرخ تبدیل به یورو

میلیون ریال

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

سرمایه کل

(ریال)

منابع مالی مورد نیاز خارجی

کل منابع مورد نیاز

میلیون یورو

میلیون یورو

معادل میلیون یورو

595.778

44.000

13

4.000

44.000

0/09

1.190.778

44.000

2/70

 )11-1ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  5/4 :میلیون یورو
 )11-2ارزش تجهیزات و ماشین آالت داخلی  3/6 :میلیون یورو
 )11-3ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی  2/3 :میلیون یورو
 )11-4ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی  11/4 :میلیون یورو
 )NPV( )11-5ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل :%10

 40/4میلیون یورو برای  10سال

 )IRR( )11-6نرخ بازگشت داخلی  46 :درصد
 )PP( )11-7مدت بازگشت سرمایه  2 :سال

اطالعات عمومی
تازه تاسیس █ :

 -12نوع پروژه :

توسعه وتکمیل :

 -13مشخصات شرکت:
نام (اشخاص حقیقی /حقوقی) :

مدیرعامل  :فرید نجات بخش آزادانی
رئیس هیات مدیره  :نوید نجات بخش آزادانی
بهیار صنعت سپاهان

نام شرکت:

آدرس :اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان  -شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان – میدان فوالد – خیابان ششم – ساختمان بهیار
تلفن:

03133932277-82

ایمیل:

masoud13601361@gmail.com

ساختار قانونی :

فاکس03133932275 :
وب سایت:

بخش عمومی 

مدارك زیر را در صورت موجود بودن ضميمه کنيد.
پیش مطالعه امکانسنجی 

مطالعه امکانسنجی █

www.behyaar.com

بخش خصوصی █

سایر

مجوزهای

قانونی (مجوز تأسیس ،مشارکت خارجی ،محیط زیست )... ،

