نام طرح :توليد نانو الياف حامل دارو با خواص ضد سرطاني و ضد ميكروبي
بخش

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ()24

زير بخش

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت

خدمات/توليدات

نانو الياف حامل دارو

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان تبريز ،پارك علم و فناوري تبریز

شرح پروژه

شرح مختصر از فرآیند تولید:
در این فرآیند از الکتروریسی که یکی از راههای فراگیر و آسان جهت ساخت الیاف
میباشد و بسته به مشخصات پلیمر و شرایط اجرایی میتواند الیاف بسیار نازک از
دامنه چند میکرومتر تا چند نانومتر را تولید نماید ،بهره گرفته خواهد شد .برای تولید
این محصول از مخلوط پلیمرهای طبیعی و پلی وینیل الکل به عنوان ماتریکس و
داروی طبیعی درون نانوالیاف بارگذاری میگردد تا زیست فراهمی و فعالیت زیستی
نانو الیاف بهبود یابد .در ادامه محصول تولید شده در ابعاد  10*3سانتیمتر برش
خورده و بستهبندی میشود.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی معادل  2،000،000عدد در سال و ظرفیت عملی معادل 1،400،000
عدد در سال

گیاهی دارویی ()23

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۹۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۱ :سالوضعيت طرح:
امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/433

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

15,344

50,700

0/303

0/13

سرمایه در گردش

1,166

50,700

0/023

0/00

0/023

کل سرمایهگذاری

16,511

50,700

0/326

0/13

0/456

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۰/۱۳ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/02 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ۰/09 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 0/14 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 36/19 :درصد
• دوره بازگشت سرمايه:

 3سال از ابتدای دوره بهرهبرداری

• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :خانم رویا صدقی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس- :
تلفن09124331183 :
فاکس- :
پست الکترونیکیr_sedghi@sbu.ac.ir - :
وب سایت- :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

