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  میلقمان حک مارستانیب شگاهیآزما يساز نهیو به يفناور رساختیارتقا ز گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

  شرکت طب تشخیص فرجاد 

  

 اجراي طرح هاي فعالیت شرکت/مکان

  

  :به شرح ذیل است 23/10/1400مورخ تهران  22379مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ترکیب اعضاي هیئت

  شماره ملی  سمت  شخصیت نام و نام خانوادگی ردیف

  1379985943  هییت مدیره  عضو  حقیقی شهرام جامبر نوشین  1

  0055242391  نایب رییس هیئت مدیره   حقوقی  علی عرفانی(نماینده) 2

  0045728641  هیئت مدیره  رئیس  حقیقی  مهرداد ضرغامی  3

  2980492507  مدیر عامل  حقیقی  حسین منصوري  4

 طب تشخیص فرجاد نام شرکت

 535505 شماره ثبت

 14008028873 شناسه ملی

03/10/1397 تاریخ تأسیس  

ءدارندگان حق امضا علی عرفانی(نماینده مدیریت شبکه)و  حسین منصوري، ضرغامیمهرداد    

000,000500, سرمایه اولیه (ریال)  

000,000,000366, سرمایه فعلی (ریال)  

 موضوع فعالیت 

 (مطابق با اساسنامه)

ایجاد شبکه آزمایشگاهی تشخیص طبی، طراحی، خرید تجهیزات و اجرا، تاسیس و راه اندازي 

و انجام طرح هاي غربالگري، شرکت در مناقصه ها و مزایده هاي دولتی  آزمایشگاه هاي تخصصی

با طرح هاي بهداشتی و درمانیدر رابطه   

 مهدي تیپ نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

 09125234362 تلفن همراه نماینده شرکت

 info@colifelabs.com پست الکترونیکی

سایتوب  www. colifelabs .com 

  تلفن  نشانی  کاربري
وضعیت 

  ملک

تعداد 

  کارکنان

میدان ونک خیابان برزیل شرقی خیابان شمس الهیجانی   آزمایشگاه و دفتر مرکزي

 طبقه دوم 23پالك 

02158263000 
 استیجاري

420 

 02188661426  13بلوار میرداماد خیابان رودبار غربی خیابان پیام پالك   دفتر مدیریت
 استیجاري
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  ترکیب سهامداران 

  درصد سهام  تعداد سهام نام سهامدار

  %2  14640  پروین فالحی خشکناب

  %2  14640  افسانه ملکی

  %0,01  73  مهرداد ضرغامی

  %91,99  673367  مدیریت شبکه آزمایشگاهی فرجاد

  %2  14640  شهرام جامبر نوشین

  %2  14640  سید محمدرضا فوالدي

  %100  732000  جمع

  

  مجوزها:

  مدت اعتبار  صدور  مرجع صادرکننده  شرح مجوز، تائیدیه و...  

  پروانه بهره برداري آزمایشگاه تشخیص پزشکی  1
بهداشت درمان و وزارت 

  شکیزآموزش پ
  سال 4  1399

  

  شرح  موضوع  

  .شرکت سوء پیشینه ندارد  :بررسی سوء پیشینه  1

  .زیان انباشته داردمیلیون ریال  65،261مبلغ شرکت  1400صورت مالی بر اساس   :زیان انباشته  2

  .شده استشرکت سود ده  1400صورت مالی بر اساس   :سود  3

  شرکت داراي بدهی جاري به سیستم بانکی و سایر سکوهاي تامین مالی جمعی است.  بدهی:  4

  خود است. يباال نسبت به تعهدات و وام ها يبندیپا يشرکت دارا

طریق سکوي تامین مالی جمعی هم آفرین باتوجه به ارزیابی هاي انجام شده شرکت طب تشخیص فرجاد شرائط الزم براي جذب سرمایه از 

است؛ ریسک اعتباري و نقدینگی از مهمترین ریسک هاي طرح تامین مالی فوق الذکر خواهد بود و براي کاهش ریسک هاي مذکور تضامینی 

  از قبیل یک فقره چک شرکت و ضمانت نامه تعهد پرداخت دریافت گردیده است.

  طالعات طرح و محصول/ خدمتا

  پروژه ارتقا زیرساخت فناوري و بهینه سازي خدمات تشخیص و درمان طبی آزمایشگاه بیمارستان لقمان حکیم محصول/ خدمت طرح:نام  ) 1

 

  و آزمایشگاهی دارویی فناوري: حوزه ) 2

 

 کاربرد محصول/خدمت: )3
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 مبتنی اولین مجموعه آزمایشگاهی وکار،کسب و آزمایشگاهی متخصصین از متشکل ايدانش، تجربه و کار تیمی حرفه گروه تشخیصی درمانی کوالیف، به واسطه

گاهی در هاي مختلف آزمایشسازي استانداردهاي یکسان و یکپارچه در بخشگیري از تجارب موفق جهانی و با هدف پیادهاست که با بهره اعطاي نمایندگی مدل بر

 اندازي شده است.ایران راه

هاي اي کامل از تستمجموعه هاي لجستیکی مدرن، ابزار و راهکارهاي پیشرفته فناوري اطالعات و همچنین ارائهاستفاده از تجهیزات و فرآیندهاي به روز، زیرساخت

  .است شده ایجاد جهانی تراز در خدمات توسعه هدف با که است کاروکسب این اصلی اجزاي و هاویژگی از آزمایشگاهی مختلف و متنوع

پردازند ها میگیري و انجام بخشی از آزمایشهاي مختلفی در سطح شهر به عنوان زیرمجموعه کوالیف و با برند مشترك به پذیرش، نمونهدر این مدل، آزمایشگاه

قل خواهند شد. این انتقال حداقل طی سه زمان تعریف شده در روز و از طریق سیستم ها جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرکزي کوالیف منتو بخش دیگر نمونه

هاي زیرمجموعه به آزمایشگاه ها صورت گرفته و در شرایط کامالً کنترل شده از آزمایشگاهلجستیک سرد کوالیف با رعایت تمام استانداردهاي الزم در انتقال نمونه

 شوند.مرکزي منتقل می

هاي زیرمجموعه و آزمایشگاه افزاري یکپارچه میان آزمایشگاهشوند و اطالعات الزم از طریق سیستم نرم، مجدداً پذیرش میآزمایشگاه مرکزي ها پس از انتقال بهنمونه

ها تحت نظارت شوند. آزمایشهاي مختلف آزمایشگاه جهت انجام آزمایش ارجاع داده میها مورد بررسی قرار گرفته و به بخشنمونهشود. سپس مرکزي دریافت می

ر ارزیابی قرا متخصصان علوم آزمایشگاهی و توسط تجهیزات خودکار انجام شده و دقت و صحت نتایج به صورت مداوم توسط سیستم کنترل کیفیت آزمایشگاه مورد

ها توسط مسئولین فنی آزمایشگاه، و تایید جواب -هم در آزمایشگاه مرکزي و هم در آزمایشگاه زیرمجموعه -ها شود. در پایان پس از انجام تمام آزمایشگرفته می

  ها قرار داده شود.اختیار مراجعان آن آزمایشگاهشود تا در هاي زیرمجموعه رسانده میسایت کوالیف بارگذاري شده و به اطالع آزمایشگاه ها در وبنتیجه آزمایش

   هدف از اجراي طرح: )4

  طرح مدیریت و بهینه سازي عملیات انجام آزمایشات تشخیص طب آزمایشگاهی در آزمایشگاه بیمارستان لقان حکیم

  ریال 50,000,000,000مبلغ مورد نیاز طرح: ) 5

  ماه12 مدت زمان اجراي طرح (ماه): ) 6

  13،500 (میلیون ریال): شده طرح ینیبشیسود پ ) 7

  %%29-27بینی شده طرح (درصد سود پیشنهادي تقسیمی) (درصد):پیش از سود گذارانهیسهم سرما ) 8

  در پایان اجراي طرحزمان بازگشت اصل سرمایه:  )9

  به صورت ماهانهزمانبندي واریز سود طرح:  )10

  و یک فقره چک شرکت ضمانت نامهتضامین طرح:  )11
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  توضیحات و نکات کلیدي مربوط به موضوع طرح ،مشخصات

گذاران  هیشده را به وکالت از سرما يگذاران، متعهد است مبلغ جمع آور هیاز سرما الیر 50،000،000،000مبلغ  يعامل در صورت جمع آور

 لیباشد. مدت زمان تحو یم ریبه شرح جدول ز یمتقاض ازیمورد ن زاتیمشخصات تجه. دیصرف نما یمتقاض ازیمورد ن زاتیتجه دیجهت خر

  باشد. یوجوه م يماه پس از جمع آور کیپس از انعقاد قرارداد و حداکثر  ،یقاضبه مت زاتیتجه

  انواع کیت، بطري و قوطی هاي آزمایشگاهی  مشخصات تجهیزاتشرح 

  

ض .1 ست تجه یمتقا سه مالیر 63،500،000،000 یتوافق متیرا به ق فوقمندرج در جدول  زاتیمتعهد ا صت و  ش ) از الیر اردیلی(معادل 

  .دینما يداریعامل خر

ض .2 ست مبلغ ده م یمتقا (معادل  الیر ونیلیرا در زمان انعقاد قرارداد، مبلغ ده م دیتومان) از وجه خر ونیلیم کی(معادل  الیر ونیلیمتعهد ا

  :دینما زیبه حساب عامل وار لیمرحله به شرح جدول ذ 12مبلغ قرارداد را در  یو مابق لیتومان) را در زمان تحو ونیلیم کی

  مبلغ (ریال)  موعد پرداخت  مبلغ (ریال)  موعد پرداخت

  1،125،000،000  ماه هفتم  1،125،000،000  ماه اول

  1،125،000،000  ماه هشتم  1،125،000،000  ماه دوم

  1،125،000،000  ماه نهم  1،125،000،000  ماه سوم

  1،125،000،000  ماه دهم  1،125،000،000  ماه چهارم

  1،125،000،000  ماه یازدهم  1،125،000،000  ماه پنجم

  51،105،000،000  ماه دوازدهم  1،125،000،000  ماه ششم

  63،480،000،000  مجموع (ریال)

موظف به  ریپذ هیماه سرما 12به مدت  انهیباشد که به صورت ماه یشده م يدرصد ماهانه مبلغ جمع آور 2,25معادل  الیر 1،125،000،000مبلغ *

  .پرداخت است

  باشد. یشروع طرح م خیروز بعد از تار 30ماهانه اقساط ، زیوار نیاول خی*تار

  

  


