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هدف از این پژوهش ،امکانسنجی تولید دارویی با ترکیب طبیعی برای درمان بیماری اسهال در دام است.
بعد از ارزیابی فنی و کار آزمایشگاهی ،توجیه مالی تولید داروی ضد اسهال با ساختار طبیعیی در ییک بیازه
زمانی پنج ساله انجام شد .نتایج حاصل از آنالیز دادهها نشان داد تولید این دارو بیا نیر تنزییل  18درصید
دارای ارزش فعلی خالص  1/621میلیون ریال و نر بازده داخلیی  45درصیدی امکیانپیییر اسیت .دوره
بازگشت سرمایه سه سال و بیست روز است .نقطه سربه سر ریالی  783میلیون ریال و حاشیه ایمنی ریالی 816
میلیون ریال به دست آمد .در ادامه تحلیل بازار رقابتی نانورس خوراکی بر مبنای مدل پنج نییروی پیورتر
صورت گرفت .در مدل پورتر جیابیت بلندمدت یک صنعت از طریق ارتباط متقابل پنج نیروی رقابتی شامل
رقبای فعلی ،رقبای بالقوه ،قدرت چانهزنی عرضهکنندگان ،قدرت چانهزنی خریداران و تهدیدات محصوالت
جایگزین تعیین میشود .ترکیب این پنج نیرو وضعیت سودآوری صنایع ،منابع مورد نییاز و اسیتراتژیهیای
مناسب برای موفقیت شرکت را مشخص میکنند .از میان استراتژیهای رقابتی پورتر که شامل رهبیری در
هزینه ،تمرکز و تمایز است استراتژی تمایز و رهبری در هزینه انتخاب شد .نتایج ارزیابی میالی و اقتصیادی
نشان میدهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا است.
واژگان کلیدی :نانورس ،ارزش فعلی خالص ،نر بازده داخلی ،مدل پنج نییروی پیورتر ،ارزییابی میالی و
اقتصادی.
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 .1مقدمه

بحران و قابلیت انعطاف در شرایط مختلف را داشته باشرد کشراورزی در ایرران بررر ترری بخر
خدمات است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژهای برخروردار

اقتصادی پس از بخ

داخلری

است (نکویی نائینی )1394 ،بر مبنای آخری آمارهای بانک مرکری ایرران ،تولیرد ناخرال

کشور به قیمت ثابت سال  1383برابرر برا  1/972/853میلیرارد ریرال اسرت کره ارزش افرروده بخر
کشاورزی برابر با  130/952میلیارد ریال است ای بدان معنی است که مطابق آخری آمارها در سال
 ،1392حدود  9درصد از تولید ناخال

داخلی کشور را بخ

کشراورزی بره خرود اختصرا

است (نماگرهای اقتصادی بانک مرکری ،سه ماهره چهرار )1392 ،،همچنری بخر
درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصا
کشور است و بی
 )1393ای بخ

داده

کشراورزی 26

میدهرد ،محر اشرتاال  23درصرد از شراغنن کر

از  80درصد غذای کشور در ایر بخر

ترممی مریشرود (جنئری و همکراران،

از نظر تولید ،اشتاال ،صادرات ،حفاظرت و بهررهبررداری اصرولی از منراب طبیعری

خدادادی ،توسعه تحقیقات و فناوری و توسعه مشارکتهای مردمری یکری از ارکران مهرم اقتصراد و
امنیت کشور به حساب میآید؛ بدی ترتیر
اقتصادی است در بخ
زیربخ

کشاورزی یکی از مهم تری زیر بخ های تولیدی پس از بخر

دا ،پروری است بخ

مواد اولیه بخ

رشرد ایر بخر

ترا حردود زیرادی تعیری کننرده رشرد
زراعرت،

دا ،پروری نیر به لحاظ جایگاه ویرژهای کره در ترممی نیراز غرذایی،

صنعت و ارزآوری و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی هرر کشرور دارد ،همرواره مرورد

توجه تحلیلگران اقتصادی ،سیاسی و برنامهریران قرار گرفتره اسرت (انوشره پرور و همکراران)1393 ،
سرمایهگذاری در بخر

دا ،پرروری عرنوه برر اینکره موجر

میگردد ،با توجه به ارتباطات پسی و پیشی ای بخ

رشرد تولیرد و اشرتاال در ایر بخر

با سایر بخ ها ،به رشرد تولیرد و اشرتاال در

بخ های دیگر نیر کمک میکند (اخوان و همکاران )1389 ،پشتیبان گله گاو شریری و اقتصرادی
بودن آن در نتیجه برر

کردن گوسالههای جرایگری شرونده سرالم ،شراداب ،برا رشرد مطلروب ،برا

حداق مر ومیر است ای امر با بهکارگیری اصول علمی تاذیه بهخصو

در ساعات اولیه پس از

تولد و رعایت بهداشت محیط امکان پذیر است نترای پرژوه هرا نشران مری دهرد کره علرت اصرلی
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ومیر گوساله از تولد تا س شیرگیری را اسهال و ناراحتیهای تنفسی باعث میشود (نیکخواه و
با توجه به اینکه پژوهشی مشابه در ایران صورت نگرفته ،بنابرای بررسیهرای مقایسرهای در ایر

تحقیق میسر نبود لذا تحقیقاتی کره از روشهرای ارزیرابی پرروهه و مردل پرن نیرروی 1پرورتر در آن
استفاده شده در ادامه آورده شده است خلیلری ( )1374ارزیرابی اقتصرادی طرر استحصرال مرس از
معدن مس سونگون را بررسی کرده است در ای تحقیق برا اسرتفاده از نرر تنریر  6درصرد ،طرر
دارای ارزش فعلی خال

 525540/6هرار دالر ،نر بازده داخلری  13/1درصرد و نسربت فایرده بره

هرینه  1/64بروده اسرت عریرری ( ،)1384طرر شرهر
معیارهای ارزش فعلی خال

گلخانرهای اسرتان گرینن را برا اسرتفاده از

و نر بازدهی داخلی مورد ارزیابی اقتصادی قرار داد و بره ایر نتیجره

رسید که طر اقتصادی نخواهد بود لطفعلیپور و همکاران در سال  ،1386برای بررسی فعالیتهای
مجتم مس سرچشمه از بعد هرینه -فایده از دو معیار ارزش فعلری خرال

و نسربت فایرده بره هرینره

استفاده کردند و نتای نشان داد که فعالیتهای ای مجتم دارای توجیه اقتصادی اسرت رهبرر و را،
( ،)1386در تحقیقی با استفاده از روش  NPVو  IRRبه ایر نتیجره رسریدند کره اختصرا
بخ

گراز بره

پتروشیمی میتواند ارزش افروده باالتری ایجاد کند و توجیه اقتصادی خواهرد داشرت امرامی

میبدی و همکاران ( ،)1389طر تولید برق و حررارت را در مشرهد برا اسرتفاده از روشهرای ارزش
فعلی خال

و نر بازده داخلی مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار دادند و نتای نشان داد که طرر

مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی بررای اجررا اسرت سرلیمیفرر و همکراران ( ،)1392ارزیرابی
اقتصادی انرهی برق خورشیدی و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد را با اسرتفاده
از نر،افرار کامفار مورد تجریهوتحلی قرار دادند و نتای نشران داد کره طرر مرورد نظرر دارای نرر
بازدهی داخلی  19/15درصد ،خال

ارزش فعلی  14/733میلیون ریرال و دوره بازگشرت سررمایه 9

سررال اسررت خورشررید و همکرراران ( ،)1392یررک مرردل کمرری بررا بهرررهمنرردی از رویکرررد فررازی و
تکنیکهای تحلی سلسله مراتبی و تحلی پوششی داده در درون چارچوب نیروهای رقابتی پورتر برا
هدف سنج

و تحلی رقابت جویی شرکت ایران خودرو و برای انتخاب یک استراتژی رقابتی ارائره

دادند و به ای نتیجه دست یافتند که چون قدرت رقابت جویی ایران خودرو در صنعت خودروسرازی
1. Porter
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متوسط است ،لذا مناس تری استراتژی برای افرای

قدرت رقابت جرویی آن ،اسرتراتژی تمرکرر برا

شرکت پتروشیمی مورد بررسی قرار دادند و نتای به دست آمده تمثیر معنادار ای استراتژیها برر نیراز
بازارمحوری مشرتریان را نشران داد حقیقری و همکراران ( ،)1384وضرعیت رقرابتی صرنعت پررورش
میگوی ایران در بازارهای بی المللی را بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایک پرورتر مرورد بررسری
قرار دادند رانجیت و وال ( ،)2008در تحقیقی به ای نتیجه رسیدند که استراتژیهای تمایر و رهبری
هرینه بر عملکرد سازمان ،به طور مستقیم ،اثر مثبت دارد (وظیفه دوست و همکاران)1392 ،
با توجه به پراکندگی وسی خا
تولید دارویی با ترکی

رس در سطح کشرور ،هردف از ایر پرژوه

امکران سرنجی

طبیعی برای درمان بیماری اسهال در دا ،است

 .2مبانی نظری و روش تحقیق
پس از دستیابی به نتای مثبت در آزمایشگاه ،آنالیر مالی پروهه با استفاده از نر ،افرار کامفار 1صرورت
گرفت از روشهای ارزش فعلی خال

 ،نر بازدهی داخلی ،دوره بازگشت سرمایه ،نقطه سربه سرر

برای ارزیابی مالی تولید محصول استفاده شد در ادامه ،بازار رقابتی ای محصول بر مبنرای مردل پرن
نیروی پورتر مورد تجریهوتحلی قرار گرفت
 .1-2روشهای ارزیابی پروژه
 .1- 1-2روش ارزش فعلی خالص ()NPV

2

کام تری روش ارزیابی پرروهه اسرت و عبرارت اسرت از مجمرو ارزش فعلری جریرانهرای نقردی
ورودی ،منهای ارزش فعلی ک وجروهی کره در زمران حرال سررمایهگرذاری مریشرود (رابینسرون و
همکاران )1389 ،در مقایسه اقتصادی چند پروهه اقتصادی به روش ارزش فعلی ،پروههای که دارای
ارزش فعلی خال

بیشتری باشد ،اقتصادی تری خواهد بود محاسبه ارزش فعلی یرک فراینرد مرالی،

تبدی ارزش آینده کلیه دریافتها و پرداختها به ارزش فعلی در زمان حرال یرا مبرد پرروهه اسرت
(اسکونژاد )1389 ،هر طرحی که دارای ارزش فعلی خال

مثبت باشد ،ارزش فعلی هرینههرا کمترر

از ارزش فعلی درآمد بوده و پروهه اقتصرادی اسرت و بایرد آن طرر را پرذیرفت اگرر ارزش فعلری
1. COMFAR
2. Net present value
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منفی باشد ،ارزش فعلی هرینهها بیشتر از ارزش فعلی درآمدها است و آن طر رد مریشرود

اسکونژاد )1389 ،و با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
NPV = PV − 𝐼0

()1
 :PVارزش فعلی جریانات نقدی ورودی آتی؛
 :I0سرمایهگذاری ثابت اولیه (اقنمی که برای بی

از یک سال کاربرد دارند)

ارزش فعلی مجموعهای از جریانات وجوه نقد آینده را میتروان از طریرق فرمرول ذیر محاسربه
کرد (رابینسون و همکاران:)1395 ،
𝐶𝐹

𝐶𝐹

𝐶𝐹

1
)𝑖𝑃𝑉 = (1+
𝑛𝑛)𝑖+ (1+𝑖)2 2 +. … + (1+

()2
 .2- 1-2روش نر بازده داخلی ()IRR

1

نر بازده داخلی یک پروهه نر تنریلی است که اگر با آن نر  ،سودهای آتی پروهه را تنری کنیم
برابر با سرمایهگذاری اولیه طر میشود؛ به عبارت دیگر نر تنریلری کره بره ازای آن  NPVپرروهه
برابر با صفر میشود را نر بازده داخلی گویند (رابینسون و همکاران )1395 ،نر بازده داخلی ایر
پروهه از فرمول زیر محاسبه خواهد شد
𝟎 = 𝟎𝑰 −

()3
 .3- 1-2دوره بازگشت سرمایه ()PP

سود سال اول
𝒈𝒊−

NPV = 0 

2

دوره یا مدت زمانی که اصر سررمایهگرذاری اولیره پرروهه برگشرت داده مریشرود ،دوره بازگشرت
سرمایه گفته میشود بر اساس قاعده دوره بازگشرت سررمایه ،زمرانی یرک سررمایهگرذاری پذیرفتره
میشود که دوره بازگشت سرمایه آن طر کمتر از دوره بازگشت سرمایه تعیی شده شررکت باشرد
در مرورد چنرد طررر  ،طرحری مطلروبتررر اسرت کره اوالً دوره بازگشررت سررمایه آن کمتررر از دوره
بازگشت مورد قبول شرکت باشد ،ثانیاً دوره بازگشرت سررمایه آن از دوره بازگشرت سرایر طرر هرا
کمتر باشد (تهرانی)1390 ،

1. Internal rate of return
2. Payback period
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 .5- 1-2نقطه سربهسر

1

سود خال

برابر با صفر است (اسدالهی فا ،و همکاران )1394 ،برای هر پروهه یا شررکت مریتروان

سه نو نقطه سربهسر محاسبه کرد:
نقطه سربهسر عملیاتی :میرانی از تولید که درآمدهای حاص از آن ،فقط هرینههای عملیاتی را پوش
میدهد و با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود (رابینسون و همکاران1395 ،؛ الوانی)1385 ،
()4
Y= (P − V)Q − Fc = 0
(P − V)Q = Fc
Fc
=Q
P−V

نقطه سربهسر مالی :نشاندهنده میرانی از سود عملیاتی است که هرینههای مالی شرکت (هرینه بهره و
مالیات) را عنوه بر هرینههای عملیاتی پوش

میدهد برای محاسبه نقطره سرربهسرر مرالی از فرمرول

زیر استفاده میشود (رابینسون و همکاران1395 ،؛ الوانی)1385 ،
()5

(Y − I) (1 − t) − E
=0
N
(Y − I) (1 − t) = E
E
= )(Y − I
)(1 − t
E
Y=I+
)(1 − t
= eps

نقطه سربه سر کل :میرانی از تولید شررکت اسرت کره درآمرد فرروش حاصر از آن هرم هرینرههرای
عملیاتی و هم هرینههای مالی را پوش

مریدهرد (رابینسرون و همکراران1395 ،؛ الروانی )1385 ،برا

استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
()6

E
1 − t
E
(P − V)Q = Fc + I +
1 − t
𝐸
𝐹𝑐 + 𝐼 +
𝑡 1 −
= Q
)𝑉 (𝑃 −
(P − V)Q – Fc = I +

1. Breakeven
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1

یا معیاری است که ریسک شرکت را اندازهگیری میکنرد و نشران دهنرده قردرت انعطراف مردیر در
مقابله با شرایط خا

است مبلغ حاشیه ایمنی نشان میدهد چقدر میتوانیم فروش را کراه

دهریم

قب از آنکه به نقطه سربهسر برسیم و زیان کنیم (رابینسون و همکاران)1395 ،
 .7- 1-2نرمافزار کامفار()COMFAR

2

کامفار نر،افراری تحلیلی است که برای مطالعات اقتصاد مهندسی نظیر امکانسنجی طر های فنی و
اقتصادی ،شبیهسازی و تحلی فرایندهای مالی به کار مریرود کامفرار نرر،افرراری اسرت کره توسرط
سازمان توسعه صنعتی سازمان مل متحد ( 3)UNIDOبرای تهیه و ارزیابی طر های اقتصادی و برای
کشورهای در حال توسعه ارائره شرده اسرت اسرم کامفرار بره معنرای «مردل کرامییوتری بررای آنرالیر
امکان سنجی و گرارش گیری» است ای برنامه توسط واحد ارزیابی اقتصادی بخ
 UNIDOدر سال  1979در نیویور

عملیرات صرنای

تهیه و تدوی شده است مدل اصلی ایر برنامره برا اسرتفاده از

زبانهای برنامه نویسی پاسکال و  Cو توسط یک تیم هفت نفره در مردت یرک سرال و نریم طراحری
شده است (سلیمیفر و همکاران)1392 ،
 .2-2ارزیابی اقتصادی و مدل پنج نیروی پورتر

به دنبال گسترش تجارت جهانی ،تاییرات سری در الگوهای مصررف و تقاضرا ،انقرنب در فنراوری
اطنعات و همچنی افرای

در تعداد و کیفیت رقبای محلی و بری المللری ،مفهرو ،رقابرت پرذیری از

اهمیت ویژهای برخوردار شده است بسیاری از محققان برای توجیه و تفسیر رقابت پرذیری و عوامر
مؤثر بر آن ،نظریه و مدلهایی را عرضه داشتهاند و عوام مؤثر بر رقابت پذیری را دسته بندی کرده و
در قال

مدلهایی ارائه دادهاند مایک پورتر پن عام را در مردل خرود بررای تجریرهوتحلیر یرک

صنعت الز ،میداند در ای مدل فرض بر ای است کره تعردادی رقیر

در یرک صرنعت برا هرم بره

رقابت میپردازند به طور کلی فشارهای وارده بر ای صنعت را میتروان بره دو گرروه تقسریم کررد
1. Margin of safety
2. Computer Model for Feasibility Analysis & Reporting
3. United Nations Industrial Development Organization
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مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

گروه اول فشارهای درونی است که شام شدت رقابت میان رقبای فعلی است ای عام معموالً در

قدرت چانه زنی تممی کنندگان ،قدرت چانه زنی مشتریان و درنهایت تهدید کاالهای جانشری اسرت
ای عوام به دنبال آن هستند که بازار را از حالت انحصاری به یک بازار رقابتی تبردی کننرد و ایر
در حالی است که رقبای فعلی همواره در مقاب ای گونه عوام واکن

نشان میدهند (خدامرادی و

همکاران1390،؛ خورشید و همکاران )1392 ،مدل نیروهرای پرن گانره پرورتر در شرک شرماره ()1
نشان داده شده است
رقبای بالقوه
تهدید رقبای تازهوارد
رقبای صنعت

خریداران

قدرت چانهزنی خریداران

رقابت در بین شرکتهای موجود

قدرت چانهزنی

محصوالت جایگری
محصوالت جایگزین

شکل  .1مدل نیروهای پنجگانه پورتر (پورتر)1979 ،

تأمینکنندگان

تأمینکنندگان
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 .1- 2-2رقبای داخلی

منحنی عمر صنعت ،اعتبار برند ،تنو رقبرا و قردرت رقبرا و تنرو محصروالت بسرتگی دارد (خلیلری
شورینی)1393 ،
 .2- 2-2خریداران

در هر صنعت وجود شرایط زیر قدرت چانهزنی مشتریان و خریداران را افرای

میدهد:

 1مشتریانی که مصرف باال داشته باشند ،بسیاری از عرضهکنندگان را وسوسه میکننرد ترا برا آنران
رابطه تجاری داشته باشند و در ای صورت به راحتی میتوانند از یک عرضه کننده علیه دیگرری
استفاده کنند و قدرت چانهزنی خود را افرای

دهند

 2محصوالت خریداریشده توسط مشتری استاندارد نبوده و بر کیفیت محصول تمثیر نداشته باشد
و مشتری قادر باشد که نیاز خروی

را از مسریرهای متعرددی ترممی و از ایر جهرت وابسرته بره

تصمیمات عرضهکننده نباشد
 3مشتری از مصرف محصول سود اندکی به دسرت آورد در چنری شررایطی قیمرت خریرد بررای
مشتری حائر اهمیت است و مشرتری در پری خریرد برا قیمرت پرایی ترر اسرت (خلیلری شرورینی،
)1393
 .3- 2-2تأمینکنندگان

تممی کنندگان مواد اولیه و تجهیرات مصرفی یک صنعت در صورت وجود هریک از شررایط ذیر ،
از قدرت رقابت بیشتری برخوردار است:
 1تعداد تممی کنندگان محدود و انحصاری باشد
 2اقن ،تممینی منحصربه فرد بوده و امکان تممی از سایر منراب نراممک و یرا برا هرینرههرای براالیی
همراه باشد
 3تهدید قاب توجهی به ادغا ،صنعت به سمت تممی کننده باشد
 4صنعت خریدار مهمی برای تممی کننده نباشد (خلیلی شورینی)1393 ،
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 .4- 2-2محصوالت جایگزین

جایگرینی بیشتر باشد ،شرایط رقابت فشردهتر و سختتر میگردد کاالی جایگری از جهت قیمرت
و تمایر میتواند بر شرایط رقابت تمثیرگذار باشد (خلیلی شورینی)1393 ،
 .6- 2-2رقبای بالقوه

در یک صنعت موان ورود به ش
مریت کاه

هرینه تولیرد بره سرب

عام بستگی دارد :صرفه مقیاس ،تمرایر محصرول ،سررمایه الز،،
سررمایه گرذاری انجرا ،شرده ،دسترسری بره کانرالهرای توزیر و

سیاستها و برنامههای محدودکننده دولتی (خلیلی شورینی)1393 ،
 .7- 2-2استراتژیهای رقابتی

استراتژیهای رقابتی مایک پورتر در سه زمینه قاب بررسی است گاهی شرکتهرا بره دلیر شررایط ویرژه
میتوانند قیمت تما،شده کمتری نسبت به دیگر شرکتها داشته باشند به همری دلیر دارای تروان رقرابتی
در زمینه قیمت گذاری هستند؛ مانند شرکتهایی که با مناب ارزانتر ،نیروی انسانی مناس ترر و اسرتفاده از
ظرفیت تولیدی بیشتر ،هرینه تما،شده مطلوبتری نسبت به رقبا دارند که عام ایجاد توان رقرابتی در برازار
است درواق آنها تعیی کننده قیمت در بازار خواهند بود در مواردی ،مهمتری تروان رقرابتی شررکتهرا
از متمایر بودن هریک از عناصر آمیخته بازاریابی ناشی میشود ،مانند متمایر بودن نو رنر ،،بسرته بنردی،
ظاهر و مدل ،خدمات پس از فروش ،قیمت و شیوه دریافرت آن ،کانرالهرای توزیر و نرو تبلیارات ایر
عوام باعث جذب و جل انوا مشتریان میشود و سهم بازار شرکت را نسبت به رقبا افررای

مریدهرد

سومی استراتژی در نو انتخاب بازارها قرار دارد که آن را بازار کانون مینامند؛ یعنری انتخراب بخشری از
بازار و نفوذ عمیق در آن به گونهای که رقبا نتوانند یا نخواهند با آن مقابله کنند (پورتر)1990 ،
 .3-2تجزیهوتحلیل بازار رقابتی نانورس خوراکی بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر

از رقابت به عنوان یک جعبه سیاه نا ،میبرند ،به طوری که درون آن ناپیدا و مبهم است و تنها چیری
که در آن نمایان است ستانده یا خروجی است بنابرای رقیبی پیرروز اسرت کره بتوانرد رفترار رقرابتی
رقبای

را بهدرستی تجریهوتحلی کند و با بهکارگیری تجربیات کس شرده از آنران سربقت بگیررد

ای نوشتار تنشی است در جهت تجریه وتحلی یک بازار رقابتی که بر مبنای مدل پن نیروی پرورتر
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برنامهریری شده است درواق از دیدگاه پورتر ،در هر صنعت ،ماهیت رقابرت بره وسریله پرن عامر
تعیی میشود (خدامرادی و همکاران1390،؛ خورشید و همکاران)1392 ،
 .1- 3-2رقبای صنعت (رقبای داخلی)

محصول پروهه دارای دو رقی

داخلی است ترکیبرات ایر داروهرا حراوی آنتریبیوتیرک اسرت برا

مطالعات میدانی که از رقبا صورت گرفت اطنعات زیرر بره دسرت آمرد :ایر دارو توسرط یکری از
قدیمیتری شرکتهای تولیدکننده داروهای دا ،و طیور کشرور تولیرد و بره برازار عرضره مریشرود
تقاضا برای ای دارو در سال پانرده ت است و فروش سالیانه ای دارو بی  10تا  12ت در سال است
خریداران عمده ای محصول ،استانهای مازندران و خراسان هستند ای شرکت بررآورد برازار را برا
توجه به میران فروش ،با توجه به فروش رقبا و با مراجعه حضوری به تکتک استانها و شهرها انجا،
میدهد مشتریان ای دارو ،داروخانههای دامیرشکی هستند که مشتری نهایی دامداران هستند تقاضرا
از طریق داروخانهها هر زمان که نیاز داشته باشند و ماهی چند بار به صورت تلفنی انجرا ،مریشرود و
سالیانه نیست ای محصول در حال حاضر به کشورهای همسایه مانند عراق ،افاانسرتان ،ترکمنسرتان،
تاجیکستان و پاکستان صادر میشود محصول مشابه وارداتی در بازار موجود نیست برتری ویژگری
ای محصول کیفیت باال با مواد اولیره روز اروپرا اسرت ویژگری دو ،در نظرر گررفت تخفیرف بررای
مشتریها و ویژگی سو ،رساندن محصول در کوتاهتری زمان به دست مصرفکننده است
حال با توجه به شناخت محصول رقی  ،مریتهای محصول ای تحقیق را نسبت به رقبا می تروان
ای گونه بیان کرد :با توجه به اهمیت صنعت دا ،پروری در تولید مواد پروتئینری ،لبنری و ترممی مرواد
غذایی سرالم و ارگانیرک ،مصررف بریرویره آنتریبیوتیرکهرا مریتوانرد سرنمت مصررفکننردگان
فرآوردههای دامی را تهدید کند بنابرای یکری از مریرتهرای ایر محصرول نسربت بره رقبرا حرذف
آنتی بیوتیک است یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی افرای

تولید ،کاه

هرینره و قیمرت تمرا ،شرده

است هرینه پایی ای محصول نسبت به رقبا مریت دیگری برای آن محسوب میشود در اسرتراتژی
تمایر فعالیتهای شرکت بر تهیه و ساخت محصول و یا خدمتی منحصربهفرد متمرکر میگرردد و در
استراتژی رهبری در هرینه ،محصول قیمت پرایی ترری نسربت بره رقبرا دارد (پرورتر )1987 ،بنرابرای
استراتژی شرکت برای تولید نانورس خوراکی ،استراتژی تمایر و استراتژی رهبری هرینه خواهد بود
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 .2- 3-2جایگزینها

صورت شدت گرفت ای بیماری از انوا داروهرای آنتری بیروتیکی اسرتفاده مریشرود داروی مشرابه
خارجی ،داروی انسانی است که از رس بنتونیت و مونت موریلونیرت تشرکی شرده اسرت ایر دارو
خاصیت سم زدایی داشته و مجرای گوارشی را تسکی و کارایی آن را تقویت مریکنرد قیمرت ایر
دارو  272هرار تومان و به وزن  931گر ،است؛ یعنی هر صد گر ،از آن تقریباً  29هرار تومان اسرت
قیمت باالی ای محصول به دلی از بی بردن کام ناخالصری خرا
توجرره برره مریررت قیمترری و کیفیررت خررا

بررای اسرتفاده انسران اسرت برا

در عررد ،اسررتفاده از آنترریبیوتیررک در ترکی ر

دارویرری

به دست آمده از تحقیق حاضر ،ای محصول می تواند جایگری مناسربی بررای داروی مشرابه خرارجی
انسانی در تحقیقات آتی قرار گیرد
 .3- 3-2خریداران

مشتریان ما دامداران و درنهایت دا ،بیمار است تعداد بهرهبردار دامداری در سال  2/363 ،1393هرار
نفر است (سالنامه آماری ،وزارت جهاد کشاورزی )1393 ،در کشور ما  12درصد از گوسرالههرا بره
دلی بیماری اسهال تلف میشروند (نورمحمردزاده و همکراران )1389 ،جمعیرت گراو و گوسراله در
سال  8/189 ،1394هرار ر س است که تقریباً  983هرار ر س به دلی بیماری اسرهال تلرف شردهانرد
بنابرای با توجه به آمار باالی تلفات ،نیاز به داروهایی با کیفیت باال و اثرگذار ضروری است
 .4- 3-2تأمینکنندگان

در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده ای دارو در ایران ،مواد اولیه خود را از کشرورهای اروپرایی ،چری
و هند وارد میکنند که به خاطر تحریمها ازجمله :محدودیت گشای
شدید نر برابری به ریال باعث افرای

اعتبرار اسرنادی بره دالر و نوسرانات

قیمت مواد اولیه شده ،که آن هم موج کراه

محصوالت گردیده است در صورتی که محصول پژوه

تولیرد و گرانری

دارای مریتهای ذی است:

 1در ایران ،مناب و ذخایر رسی مرغوب نسبتاً زیادی وجود دارد که پس از فرآوری و آمادهسازی
میتوانند در ساخت ای محصول مصرف شروند همچنری در زمینره تولیرد محصروالت نرانو در
مقیرراسهررای آزمایشررگاهی و تحقیقرراتی نیررر منرراب و امکانررات بررالقوهای در اختیررار اسررت کرره
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بررای تولیرد محصروالت نرانو ازجملره انروا

2

با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در بخ

کشاورزی و جایگاه آن در برنامهریری اقتصرادی برا نگررش

مقاومتی ،دولت مشوقهای الز ،برای تممی مناب مالی کمبهره را نیر فراهم نموده است
 .5- 3-2رقبای بالقوه

رقبای تازه وارد به یک صنعت ،ظرفیتهای جدید ،تمای به گرفت سهم از بازار و مناب جدیرد را برا
خود به همراه میآورند تهدید ورود به یک صنعت به موان حاضر بر سر راه ورود به آن و واکرن
رقبای شرکت تازه وارد بستگی دارد ورود داروهایی با ترکی

شیمیایی یرا طبیعری بره عنروان رقیبری

تازه برای ای محصول در آینده خواهد بود در صورتی که ای محصول یک ایرده نرو و دارای حرق
امتیاز ثبت اخترا است که مرایا و مناف آن از نظر حقوقی قاب پیگرد است
 .3نتایج و بحث
 .1-3خروجی نرمافزار کامفار

توجیه اقتصادی تولید داروی ضد اسهال با ساختار طبیعی ،در یک بازه زمانی پن ساله برا اسرتفاده از
نر،افرار کامفار ( ،)COMFARانجا ،شد و نتای به شر ذی است:
 .1- 1-3تحلیل ارزش فعلی خالص پروژه ()NPV

1

نتای حاص از خروجی نر ،افرار نشان میدهد کره ارزش فعلری خرال
است ای بدان معنی است که اجرای ای پروهه بی

بره میرران  1/621/952/273ریرال

از  1/621میلیون ریال ارزش اقتصادی ایجاد میکنرد

یا به عبارت دیگر سود واقعی حاص از ای پروهه بیشتر از  18درصدی است که انتظار میرفت
 .2- 1-3تحلیل نر بازده داخلی پروژه ()IRR

2

نر بازده داخلی ای طر  45/82درصد است ای مقدار نشان دهنده سودده بودن ای طرر اسرت.

اگر بازده مورد انتظار ما از پروهه کمتر از  45/82درصد باشد ،اجرای پروهه توجیره خواهرد داشرت؛
ولی اگر بازدهی باالتری انتظار داشته باشیم اجرای پروهه توجیه اقتصادی نخواهد داشت
1. Net Present Value
2. Internal Rate of Return
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 .3- 1-3تحلیل دوره بازگشت سرمایه پروژه ()PP

1

است که در سال اول  612میلیون ریال ،در سال دو 647 ،میلیون ریال ،در سال سو 696 ،میلیون ریال
و باقیمانده آن که  54میلیون ریال است در بیست روز ابتدای سال چهار ،برمیگردد
 .4- 1-3تحلیل نقطه سربهسر پروژه

نقطه سربه سر فقط برای سال اول محاسبه میشود مقدار نقطره سرربه سرر  39194واحرد (تعرداد بسرته
فروشرفته) است ای بدان معنی است که اگر شرکت  39194واحد از محصول را تولید و به فروش
رساند درآمد حاص از فروش ای تعداد ،هرینههای شرکت را پوش

میدهد اگرر تولیرد در نقطره

سربه سر را در مبلغ هر واحد ضرب کنیم نقطه سربه سر ریالی به دست خواهد آمد که در ایر پرروهه
 783/873/795ریال است و به ای معنا است که اگر ای میران به فروش رسد از نقطره سرربه سرر و از
ناحیه زیان عبور خواهیم کرد
 .5- 1-3تحلیل حاشیه ایمنی پروژه ()MS

2

حاشیه ایمنی مقداری در ای پروهه 40806 ،واحد است ای بدان معنا است که میتوان فروش را ترا
ای میران کاه

داد قب از ای که به نقطه سرربهسرر برسریم و زیران کنریم حاشریه ایمنری ریرالی نیرر

 816/126/205ریال است نسبت حاشیه ایمنی  51درصرد اسرت و بردی معنرا اسرت کره فرروش 51
درصد باالتر از نقطه سربهسر است
 .4نتیجهگیری
نتای تحلی اقتصادی نشان داد که با توجه به آمار باالی تلفات دا ،به دلیر بیمراری اسرهال ،کیفیرت
خا

ای محصول به دلی نداشت آنتیبیوتیک و قیمت پایی آن نسبت به رقبا ایر طرر بره لحراظ

اقتصادی توجیه دارد نتای ارزیابی اقتصادی و مالی نشان میدهد که طر مرورد نظرر دارای توجیره
اقتصادی و مالی برای اجرا است

1. Payback Period
2. Margin of safety
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