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  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 و صـادرات  بخـش  در چـه  و داخـل  در چـه  صـنعت  نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا موفق حضور

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت راستا، نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور دي،یتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منابع و يکشاورز جوان آموختگاندانش اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 مصـرف،  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده بازار، شناخت شغل، شرح

 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم نشان ياقتصاد يهافرمول طبق را
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 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف مولد، اشتغال گسترش شاهد است دیام

 بـا اسـتفاده از   و بـوده  رانیـ ا یـی دارو اهـان یگ محصـوالت  یالمللـ نیب و یداخل

 کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخـش  بکر يها تیظرف

 در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب عوارض

 اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا شک، بدون. ابدی ارتقاء رانیا جامعه

 بـه چرخـه   بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا کالن

  .است واجب یاسالم رانیا توسعه

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه نان،یکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی آنهـا،  يکـار یب مشـکل  و کشـور  تیـ جمع از جوانـان  يبـاال  سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ،يراهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد منظور، نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان

 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ها،بسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  دار،ی

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  کاشـت،  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  د،یتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

نـه یزم سـاختن  فراهم و هاياستگذاریس در رییتغ با تواندیم يدیکل يهابرنامه

 کـه  باشدداشته یمطلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  الن،یالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما انداز،پس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا گر،ید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ابداعات،

 یمحل تیموقع شغل، شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف شغل، از جمله شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 د،یجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور کار، و

هیسـرما  امکـان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجـود  و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکاف يفضا محل، تیمطلوب آن، تیامن و يگذار

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا خـدمات،  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 محصول، و دیتول تنوع محصول، و خدمات تیفیک ،یژگیو نوع، موجود، محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ان،یمشتر یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق رقابت، موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا رقابت، درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ب،یرق محصوالت یژگیو و تیمز رند،یگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون فروش، و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  جامعـه،  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم جذاب، عبارات
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 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  از،یـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ها،آن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش کار، و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور همانند، موارد نیا چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  متخصصـان،  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ها،دانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ ورا در تولید آلوئه  - 

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه  - 

  ؛ییدارو اهانیگ یخصوص آموزش مرکز  - 

  ؛یفلفل نعناع دیتول  - 

  شن؛یآو دیتول  - 

  ؛يمحمد گل دیتول  - 

  ؛ییدارو اهانیگ کیارگان دیتول  - 

  ؛ییدارو اهانیگ بک یت دیتول  - 
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  ؛ییدارو اهانیگ نشاء دیتول  - 

  ؛ییروستا کوچک يواحدها در ییدارو اهانیگ يفراور  - 

  ؛ییدارو اهانیگ يبند وبسته کن خشک واحد  - 

  ؛يرزمار دیتول  - 

  مو؛یل تولید به  - 

  ؛ییروستا کوچکهاي  واحد در اسانس دیتول  - 

  ه؛یبادرنجبو دیتول  - 

  گاوزبان؛ گل دیتول  - 

  م؛ید مناطق در شنیآو نیگزیجا کشت  - 

  م؛ید مناطق در رهیز نیگزیجا کشت  - 

  ؛ییدارو اهانیگ عصاره ظیتغل  - 

 ؛یگل میمر دیتول  - 

 حناد یتول  - 

 گل راعید یتول  - 

 گل همیشه بهارد یتول  - 

 عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول  - 

 عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول  - 

 بومادراند یتول  - 

  اسطوخودوسد یتول  - 
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 يآقـا  جنـاب  ارزشـمند  يهايهمفکر و هاتیحما از دانمیم الزم انیپا در

 اهـان یگ يفنـاور  و علـوم  توسـعه  سـتاد  محترم ریدب- عصاره حسن محمد دکتر

  .مینما تشکر -يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت یسنت طب و ییدارو

  یمیابراه یعل

   رکارگروهیدب و ستاد مشاور

  ینیکارآفر و يفناور توسعه
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  و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ياعضا

  یسنت طب و ییدارو ناهایگ ینیکارآفر

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب(عصاره  حسن محمد دکتر

 ینیکارآفر و يفناور توسعه یتخصص کارگروه ریدب( یانیورک یمیابراه یعل مهندس

  )یسنت طب و ییدارو اهانیگ

  )گروه کار عضو(       پور میابراه محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      یگدلیب محسن دکتر

  )گروه کار عضو(      پالوج یمجتب دکتر

  )گروه کار عضو(    يهاد دیس حاج رضا محمد دکتر

  )گروه کار عضو(      یدهقان رضا محمد مهندس

  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس

  )گروه کار عضو(      ییعمو محمد یعل دکتر

  )گروه کار عضو(      یبیغ برزیفر مهندس

  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس دکتر

  )گروه کار عضو(        ینجف فرزاد دکتر

  )گروه کار عضو(      رومندین پوراندخت دکتر

  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج دکتر

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        باستانمهندس 

  )گروه کار عضو(        خصاب مهندس

  )گروه کار عضو(        نقدي بادي دکتر

  )گروه کار عضو(      اصالن عزیزي دکتر

  )گروه کار عضو(      جعفري عزیز دکتر

  )گروه کار عضو(        مفتاحی دکتر
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 ها و ... فصل اول: تعریف، ویژگی

 

  

  فصل اول

 ها و مشخصات فنی محصول تعريف، ويژگی

  

  مقدمه  

در  روز هـر  طبیعـت  به رویکرد به که اقتصاد گیاهان دارویی دنیا با توجه درحالی

آن بـراي  هـاي   انـداز ایـن محصـول و فـرآورده     چشـم  و است شدن بزرگتر حال

وابستگی محصوالت بـه شـرایط اقلیمـی و    به واسطه اي  توسعه منطقههاي  بحث

 همراه باشـد نوید بخش فردایی روشن است کـه اگـر بـا دانـش بـومی      ،سرزمینی

ایجاد اشتغال و تولید علم در مناطق کمتر توسـعه   ،ایجاد ثروت موجبتواند  می

  .یافته کشور و از جمله استان لرستان شود

هـاي گیـاه    سـلول  ترکیباتی هستند که توسـط  گیاهی ههاي ثانوی متابولیت

هـا   رسـند. ایـن متابولیـت    نمـی  شوند اما غالباً بـه مصـرف خـود گیـاه     تولید می

  دارند. ویژه پزشکی کاربردهاي مختلفی در صنایع گوناگون و به

 ، هـا   کـش   هـا، حشـره    ها و مواد معطر، مواد مـؤثره دارویـی، فرمـون    اسانس 

 مـواد آللوپاتیـک (ایجـاد کننـده    هاي گیاهی و   ، هورمون ها  کش  ها، قارچ  کش  علف

 ها و یا بازدارنده رشد و نمو) از این جملـه هسـتند. در ایـن میـان      انواع مقاومت

  اي هستند. ها داراي اهمیت ویژه ترکیبات دارویی و اسانس
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ف وجـود دارد.  یـ تعر 2 یـی دارو اهـان یگ و یسـنت  گاه طبیخصوص جا در

ــتعر ــف ای ــاه در دنین جای ــگ ــا. در ی ــور م ــدنا و در کش ــاری ــاس تع ف و یا براس

بـر   یمبتنـ  2005و  1996هـاي   در سال یسازمان بهداشت جهان ياستانداردها

رند تا اهداف عـدالت  یت قرار گید مورد حمایو مکمل با ین است که طب سنتیا

ن، سازمان بهداشت یابد. عالوه بر اینظام سالمت تحقق  ییدر سالمت و پاسخگو

ن نـوع از طـب   یـ ا يبرا يساز ج و فرهنگیرا در خصوص تروهایی  برنامه یجهان

  دهد.   می انجام

ک یـ و ارتبـاط نزد  یک همراهـ ی یسنت و طب ییاهان دارویان گیهر چند م

حـاد و مـزمن   هاي  يماریو در درمان بیاکتهاي  ن مولکولیتر وجود دارد، اما مهم

درصـد از   25ن کـه حـداقل منبـع    یـ عالوه بـر ا  ییاهان دارویاهان است. گیاز گ

  هستند.   نیز ییایمیش يداروساز يد هستند، الگویجد يداروها

بـه   يو سـنتز  ییایمیشـ  ياز داروهـا  اسـتفاده م قرن گذشته یاگر چه در ن

ش یسبب گرا ها آن یزندگبر  ها آنان بار یز آثار سرعتبه  یافت ولیشدت رواج 

  .دیگرد ییاهان دارویمجدد به گ

خود اعالم کرده اسـت کـه    يها از گزارش یکیدر  یسازمان بهداشت جهان

مانند آسـپرین کـه از   (اهان وجود دارد. یمشتق شده از گ ییایمیش يدارو 119

  .)شده استسازي  ه از درخت بید مشابهآسپرین مشتق شد
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  کار برد محصول

و  یشـماره تعرفـه گمرکـ    ي،بنـد  بسـته  ، يبند طبقه ،ن بخش نام و کاربردیدر ا

    .قرار خواهد گرفت یمحصول مورد بررس ياستانداردها

  محصول کاربرد و نام .1جدول 

  کاربرد دارویی  نام محصول  ردیف

  پیشگیري رفع نقرس و رماتیسم ،آرامبخش  هاي گیاهی دمنوش  1

  ...کنترل و کاهش چربی، پیشگیري و رفع نفخ و ،آرامبخش  اي هاي میوه انواع دمنوش  2

  

   

گیاهان  

دارویی

اسانس و 

عصاره ها

محصوالت 

نهایی

داروها

انسانی 

دامی

مکمل هاي غذایی و دارویی

آرایشی و بهداشتی

مواد غذایی

فرآورده هاي طب 

سنتی

تی  (گیاهان دارویی 

بگ ، گیاهان  

)فرآوري نشده

گیاهان پودر  

شده



24   

 

 اي هاي گیاهی و میوه تولید دمنوش

 

  محصول يبند طبقه .2جدول 

  طبقه بندي محصول  نام محصول  ردیف

  و گیاهان دارویی فرآوري نشدهها  / نوشیدنیها دارویی و مکمل  هاي گیاهی دمنوش  1

  ها و گیاهان دارویی فرآوري نشده ها/ نوشیدنی دارویی و مکمل  اي هاي میوه انواع دمنوش  2

  

  کد آیسیک  . 3جدول 

 شرح محصول کد محصول ردیف

  انواع دم نوش و پودر نوشیدنی گیاهی  1549312666  1

  Infusionsانواع دم نوش  1549312325  2

  Herbal infusionsدم نوش گیاهی  154941232  3

  Fruit infusionsنوش میوه اي دم  1549412327  4

5  1549412328  
  گیاهی -دم نوش مخلوط میوه اي

ruit and herbs mixture infusions  

  

  محصول یمشخصات فن

از در حـال حاضـر  اما  .براي بیشتر گیاهان دارویی استانداردي تدوین نشده است

گـروه بزرگـی از    ،سوي ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی و طب سنتی

با توجه به اینکه بخش زیادي از  حالبه هر  .می باشداستانداردها در حال تدوین

شـوند ایـن دسـت محصـوالت کمتـر در       مـی  صورت ترکیبی تهیـه  هبها  دمنوش

 In houseکنترلی بیشتر عمـومی  هاي  گیرند و روش می استاندارد قرارهاي  گروه

میکروبـی  هـاي   ت نهایی بیشتر کنتـرل در کنترل مواد اولیه و محصوال .باشد می

 USPو  BP المللی مانند استاندارد بینهاي  آن کتابهاي  است و مبناي آزمایش

  .گیرد می که براي استخراج روش آزمون مورد استفاده قرار می با شد

هـاي   بندي و مصرف به شکل فراورده در خصوص محصوالت گیاهی با بسته

، دارویـی (گیاه و گروه محصولی اخذ مجوز شـده  با توجه به نوع  دارویی گیاهان

  .فنی دارندهاي  روند متفاوتی براي ثبت مشخصه )طب سنتی مکمل غذایی،
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هـا اسـتفاده    تـوان از آن  می چند مورد از استانداردهاي ملی وجود دارند که

  در جدول زیر مالحظه می کنید.کرد

  بر خی از استانداردهاي ملی .4جدول

  مرجع  عنوان استاندارد  استانداردشماره   ردیف

 ISIRI  ها ویژگی ه،نعناع خشک شد ،ها سبزي  142  1

 ISIRI  ها ویژگی ها، بابونه، سبزي  5182  2

 ISIRI  و نحوه آزمونها  ویژگی ن،ریشه شیرین بیا  182  3

 ISIRI  و نحوه آزمونها  ویژگی آویشن،  2599  4

  

 :شـود شـامل   می گرفتهمختلف در نظر هاي  در کل مواردي که براي بخش

، نـوع خشـک   یـی زدا ی، روش آلـودگ يآور زمـان و روش جمـع  (اه یه گیروش ته

) یماکروسـکوپ  يات ظـاهر یخصوصـ ( یشناسـ  اهیـ گ )،اهیـ گ يساز کردن و آماده

) قسـمت مـورد   ينگـار  (خـرده  یکروسـکوپ یات میخصوص، قسمت مورد استفاده

رد یـ گ می کنترل انجاماه به منظور یگ يکه رو یشاتیشرح کامل آزما -استفاده) 

رمحلـول در  یزان خاکسـتر غ یـ م ،زان خاکسـتر تـام  یم ،یآل یزان مواد خارجیم(

 ي)هـا  روش(روش ، زان رطوبتیم، زان عصاره محلول در آبیم، کیدرید کلریاس

هـاي   ج مربوط به کنتـرل یروش و نتا -.. .و  TLCر ینظ ی)فیکنترل ک(ص یتشخ

زان یــ، میبــو، ابعــاد، وزن، ســختشــامل رنــگ، (فــرآورده  ییایمیو شــ یکــیزیف

(نمونـه   يبنـد  ش، زمان باز شدن و...) و در خصوص تولیدات دارویی بستهیفرسا

نـام   ،»رانیا یفرآورده طب سنت« درج جمله ،ا طرح برچسب و جعبه و بروشوری

خ انقضا یتار ،دیخ تولیتار ،دستور مصرف ،دکنندهیآدرس مرکز تول نام و ،محصول

  .شود می نیز به این موارد اضافه )...و يبند بسته يرو يط نگهداریو شرا
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  بندي محصول ستهب .5جدول 

   

  یشماره تعرفه گمرک

کاالها در امر صـادرات و واردات و   يجهت کدبند ین المللیب يدر داد و ستدها

 اسـتفاده  يبنـد  طبقـه شـتر از دو نـوع   یب ی،و سود بازرگان ین حقوق گمرکییتع

مرکز  يبند طبقه يگریبروکسل و د يگذار ها نام يبند ن طبقهیاز ا یکی .شود می

    .باشد ی میالملل نیاستاندارد تجارت ب

 يبنـد  طبقـه  ،رانیـ ا یخـارج  یمورد استفاده در بازرگـان  يبند روش طبقه

 هاي يبند میتقس بعضاً ،خاص موجود يازها و کاربردهایبنابر ن که بروکسل است

  . گرفته است انجام ها تعرفه ریز در يشتریب

  کاال یمشخصات گمرک

 ؛ زیـرا اسـت  نشـده  مشـاهده  کـاال  دسـته  این براي خاصی گمرکی تعرفه شماره

نکته قابـل   گردد. می دسته مزبور به عنوان زیر مجموعه سایر دسته کاالیی صادر

 و ادراتثبـت صـ   برايعدم دقت کافی سیستم گمرکی کشور  توجهاین است که

 و گذشته بوده است و ایـن دسترسـی بـه اطالعـات و آمـار صـادرات       واردات در

  .واردات را با مشکل جدي روبرو کرده است

  مت فروشیبازار و ق یبررس

ی د صـنعت یـ د شـده در هـر واحـد جد   یـ محصـول تول  يامکان فروش برا یبررس

نگونـه  ینـده ا یو آ يت اقتصـاد یـ موقع یابیـ در ارز يثرؤار مـ یتواند عامل بسـ  می

 فیرد  نام محصوالت  گروه بسته بندي  نوع بسته بندي

 20گرمی به تعداد  2یا  1,5ها  تی بگ

  عدد در یک بسته 30یا 

هاي گیاهی، گیاهان دارویی فراوري  فرآورده

  نشده،چاي تی بگ و...
  1  هاي گیاهی دمنوش

 20به تعداد  گرمی 2یا  1,5ها  تی بگ

  عدد در یک بسته 30یا 
  هاي گیاهی، چاي تی بگ، فرآورده

هاي  انواع دمنوش

  اي میوه
2  
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 ،خـاص هـر صـنعت    يهـا  یژگـ ین ارتباط با در نظر گرفتن ویدر ا .واحدها باشد

انواع کـاربرد   يمبنا بر( یداخل يازهاین و مصارف زانیم و یداخل دیتول تیوضع

د یـ تول کمبـود  زانیـ م نیـی رد و با تعیگ می قرار یل و بررسیمورد تحل )محصول

    .گردد یابید ارزیجد يواحدها يد سهم قابل کسب بازار برایبا محصول یداخل

را اي  ژهیـ ممکن است امکانات و ،خاص هر صنعت يها یژگیگر وید ياز سو

د بـه طـور   یـ محصوالت آن فراهم آورد که در هر مورد با یابیفروش و بازار يبرا

  .  ردیقرار گ یجداگانه مورد بررس

  واحد ارزیابی .6جدول

  واحد  مقدار  نام محصول  ردیف

  تن  9  گیاهیهاي  دمنوش  1

 تن 9  اي هاي میوه انواع دمنوش  2

   

 برايالذکر در ارتباط با امکانات فـروش محصـول   ن قسمت مسائل فوقیدر ا

رد و یگ می قرار یابیو ارز یواحد مورد بررس ياقتصاد يها شاخص یینها یابیارز

   .دشبازار ارائه خواهد  یرسمهاي  نرخ يمت فروش محصول مشابه بر مبنایق

هـاي   رف شدن بسـیار از ضـعف  طکارآمد و بر هاي  به بهبود فرآیند با توجه

سـازي ایـن    در حال حاضر زمینه براي جهش در بخش تولید و تجـاري  ،موجود

    .می با شدمهیا ا زمینه کامالً

رو به  با روندنیز هاي  درمان برايحجم گسترده تقاضا براي گیاهان دارویی 

هــاي  ظرفیــتزشــکی و دامپــروري، تزایــد بــه کــارگیري ایــن گیاهــان در دامپ

 اسـت  جهت فعالیت اقتصادي در زمینه این گیاهان بـه وجـود آورده    اي گسترده

تولیدي در زنجیـره گیاهـان دارویـی قابلیـت فـروش داخلـی و        هر سه بخشکه

  .صادرات دارند
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و  )مـواد حـد واسـط   (هر چه از ظرف مواد اولیه به سـمت فـرآوري اولیـه    

مـدزایی بـاالتري را خـواهیم    آمحصوالت نهایی پیش بـرویم حاشـیه سـود و در   

 بازرگانی خـاص و متفـاوتی  هاي  سیستـم مذکور،البته هر کدام از موارد  ؛داشت 

  .باشد می تر محصوالت نهایی دارند و از همه خاص

 ،کننـدگان  تنوع وسیع در مصرف ،محصوالت نهایی با توجه به نوع محصول

.. شـرایط  .بازریابی جدیـد و هاي  استراتژي ،جذبه بازار به واسطه حاشیه سود باال

.. در شـرایط رقـابتی بـراي    .و زيبازارسـا  ،خاصی را براي تمام مراحل بازاریـابی 

    .کند می گرفتن سهم بیشتر از بازار طلب

 مکمل و محصوالت طب سنتی که در این دسـته قـرار   ،در خصوص داروها

و... هـا   اثر داروخانه ،نسخه کردن پزشکان ،ت با داروهاي شیمیاییگیرند رقاب می

ایرانی کند و اینجا مشکل بیشترین تولیدکنندگان  می اهمیت هر چه بیشتر پیدا

  .در این حوزه است

  در بازار ایرانموجود هاي  و قیمت تمحصوال. 7جدول 

 
 مهم ترین تولید یا عرضه کنندگان دمنوش ها

 انیپارس یاتیفن آوران ح  1

 )کیمیاي سبز کامو(دکتر بین   2

  گیاه دارو ماداکتو با برند گیاه دارو  3

  مهر گیاه  4

 اكیکشت و صنعت ن  5

 )تولید کننده ترکیب چاي سبز و گیاهان دارویی(چاي سبز رفاه   6

 OABAB جام طالیی نور با برند  7

 برند فومنات  8

 نیلساکام برند گوزل گول  9

 پاییزهزرین نوش   10

 اینوشان گل پرس  11

 لمایش با برند دیان کینه نگار پارسینقش  12

 گیاهان سبز زندگی با برند آریا  13

 گل کوه بینالود با برند گل کوه  14

 گروه افراز تجارت با برندآرون هرب  15
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حـدود   قیمت محصوالت در حال عرضه بـه بـازار متغیـر بـوده و از تقریبـاً     

و گیاهی اي  میوههاي  دمنوش .تومان وجود دارند 12500تومان تا حدود  7000

 ،دیلمـا  ،انیپارس یاتیفن آوران ح ،گلکوه بینالود، گیاه دارو، مهر گیاه ،دکتر بین

  داخلی ایران هست.هاي  ترین محصوالت در بازار دمنوش سها از معروف
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سیس أجواز ت ،ایران کد(برخی مجوزهاي اخذ شده براي دمنوش در کشور 

  )برداري صنعت، معدن تجارت/ جهاد کشاورزي و پروانه بهره

 
    نام کاال  محصول

س
دو

خو
طو

س
ا

  

نام  g 20 يعدد 20 ییدمنوش اسطوخودوس جعبه مقوا يچا

 اكیمرجع عرضه کننده کشت و صنعت ن یفاقد نام تجارت یتجارت
168300071950009 

نام  g 13 يعدد 20 ییاسطوخودوس جعبه مقوااي  سهیک یدم کردن

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح یتجارت
160290202040002 

نه
بو

با
  

دلوپه  ینام تجارت g 150 يعدد 24 ییدمنوش بابونه جعبه مقوا يچا

 ایمرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440037 

 ینام تجارت g 2000 يعدد 500 ییدمنوش بابونه جعبه مقوا يچا

 ایدلوپه مرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440053 

 يعدد 25ل بسته یسه بدون فویلما کیدمنوش بابونه خالص د يچا

37/5 g النکا مرجع عرضه کننده یلما کشور سازنده سرید ینام تجارت

 شیان کینگار پارسنه ینقش

168300574010080 

 37/5 يعدد 25لدار بسته یسه فویلما کیدمنوش بابونه خالص د يچا

g النکا مرجع عرضه کننده یلما کشور سازنده سرید ینام تجارت

 شیان کینه نگار پارسینقش

168300574010083 

دلوپه مرجع  ینام تجارت g 4 يعدد 1دمنوش بابونه ساشه  يچا

 ایعرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440021 

دلوپه  ینام تجارت g 2500اي  بسته 12دمنوش بابونه کارتن  يچا

 ایمرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440069 

ش
نو

دم
ز 

سب
ي 

چا
  

 ینام تجارت g 20 يعدد 20 ییسبز جعبه مقوا يدمنوش چا يچا

 اكیمرجع عرضه کننده کشت و صنعت ن یفاقد نام تجارت
168300071950006 

دمنوش  ینام تجارت g 40 يعدد 20 ییجعبه مقوااي  سهیسبز ک يچا

 سبز يمرجع عرضه کننده دمنوش طال
168300231860002 

دمنوش  ینام تجارت g 50 يعدد 25 ییجعبه مقوااي  سهیسبز ک يچا

 سبز يمرجع عرضه کننده دمنوش طال
168300231860001 

نام  g 36 يعدد 20 ییسبز جعبه مقوا يچااي  سهیک یدم کردن

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح یتجارت
160290202040010 

 30 يعدد 20 یین جعبه مقوایسبز و دارچ يچااي  سهیک یدم کردن

g یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح ینام تجارت 

 انیپارس

160290202040015 

ن
زبا

و 
گا

ل 
گ

  

 ینام تجارت g 20 يعدد 20 ییدمنوش گل گاوزبان جعبه مقوا يچا

 اكیمرجع عرضه کننده کشت و صنعت ن یفاقد نام تجارت
168300071950012 

 ینام تجارت g 150 يعدد 24 ییدمنوش گل گاوزبان جعبه مقوا يچا

 ایدلوپه مرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440038 
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نام  g 2000 يعدد 500 ییدمنوش گل گاوزبان جعبه مقوا يچا

 ایدلوپه مرجع عرضه کننده نوشان گل پرس یتجارت
168300762440054 

دلوپه  ینام تجارت g 4 يعدد 1دمنوش گل گاوزبان ساشه  يچا

 ایمرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440022 

 ینام تجارت g 2500اي  بسته 12دمنوش گل گاوزبان کارتن  يچا

 ایدلوپه مرجع عرضه کننده نوشان گل پرس
168300762440070 

 يعدد 100 ییگل گاو زبان انولوپدار جعبه مقوا یاهیدمنوش گ يچا

160 g مرجع عرضه کننده شرکت بهرام تاپ توس 
168300197150019 

 يعدد 20 ییگل گاو زبان انولوپدار جعبه مقوا یاهیدمنوش گ يچا

32 g مرجع عرضه کننده شرکت بهرام تاپ توس 
168300197150017 

 يعدد 50 ییگل گاو زبان انولوپدار جعبه مقوا یاهیدمنوش گ يچا

80 g مرجع عرضه کننده شرکت بهرام تاپ توس 
168300197150018 

 يعدد 20 ییگل گاوزبان انولوپدار جعبه مقوا یاهیدمنوش گ يچا

32 g گلستان 
168300110700036 

 ینام تجارت g 14 يعدد 20 ییجعبه مقوااي  سهیگل گاوزبان ک

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح
2122240202040000 

ن
ش

وی
آ

  

 ینام تجارت g 14 يعدد 20 ییشن جعبه مقوایآواي  سهیک یدم کردن

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح
160290202040001 

فاقد  ینام تجارت g 20 يعدد 20 ییشن جعبه مقوایدمنوش آو يچا

 اكیمرجع عرضه کننده کشت و صنعت ن ینام تجارت
168300071950003 

 g 40وزن  يعدد 20 ییشن جعبه مقوایآو یاهیدمنوش گ يچا

 ییاهان دارویمجتمع کشت و صنعت گ یمرجع عرضه کننده تعاون

 535لرستان شماره  یو صنعت یخوراک

168300217320002 

 ینام تجارت g 14 يعدد 20 ییشن جعبه مقوایآواي  سهیک یدم کردن

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح
160290202040001 

نه
زیا

را
  

 g 40وزن  يعدد 20 ییانه جعبه مقوایراز یاهیدمنوش گ يچا

 ییاهان دارویمجتمع کشت و صنعت گ یمرجع عرضه کننده تعاون

 535لرستان شماره  یو صنعت یخوراک

168300217320003 

 ینام تجارت g 32 يعدد 20 ییانه جعبه مقوایرازاي  سهیک یدم کردن

 انیپارس یاتیدمنوش آرامش مرجع عرضه کننده فن آوران ح
160290202040005 

را مشـخص   خـود  گذاري باید به شرکت از ابتدا استراتژي عمومی در قیمت

بـر   ،.. هسـت .تمـایز و  ،مبناي فعالیتش رهبري هزینههمچنینو تعیین کند  کند

ن قیمت بـراي محصـوالتش داشـته    هایش را هدایت کند و تعیی آن مبنا فعالیت

  .باشد
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در  .زنجیره عرضه را در نظـر گرفـت  گذاري هزینه تمام شده باید  در قیمت

یعنـی   ،کننـد  مـی  گانـه تعیـین   3قیمـت  ها  شرکت ،گذاري معمول شیوه قیمت

مگـر   .کننـده  دار و قیمـت مصـرف   قیمت فروش به مغازه ،قیمت فروش به پخش

 کننده مستقیم بـاد و یـا بخواهـد صـرفاً     اینکه یک شرکت بخواهد خودش توزیع

  فروش اینترنتی داشته باشد.

 پوشش

برخـی از   .داروخانه در تمـام کشـور وجـود دارد    10,000حدود در کشور ایران 

در  ،بیشـتري دارنـد  هـاي   به واسطه تـراکم جمعیتـی بیشـتر داروخانـه    ها  استان

صورت اعمال برنامه جامع بازاریابی تخصصـی و پوشـش مـویرگی تخصصـی بـا      

نـد  وت و رحضوري قوي در بازار داشتوان  ها می محصوالت طبیعی در این استان

  .در محصوالت مزیت دارد را ایجاد کردخوبی  هبازارسازي و بازریابی را ب

اعـالم   نیزبیشتر  تهران موجود در هاي * در برخی از منابع تعداد داروخانه

  شده است.

  ها عطاري

سـالمت  هـاي   در محصوالت طـب سـنتی و فروشـگاه   ها  وردهآتوزیع و فروش فر

کشور دارو کـه خـود موجـب افـزایش نفـوذ و      وکار  رونق زیادي در فضاي کسب

  .کنندگان شده است معرفی این محصوالت در بین مصرف

بـر  ( عطاري در سراسر کشـور وجـود دارد   15000در حال حاضر بیشتر از 

با توجه به مراکـز عرضـه ثبـت نشـده ایـن تعـداد تـا        ها  اساس برخی از گزارش

  .)عدد اعالم شده است 25000
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هـا   ها، مغازه و سوپرمارکت توانند در تمام فروشگاه می این محصوالت ضمناً

در حقیقت این دسـته از محصـوالت بـاالترین     .و... عرضه و فروش داشته باشند

  .امکان حضور در زنجیره عرضه محصوالت را دارا هستند

 

  

  

  ه و روند مصرف محصولین مواد اولیمنحوه تأ

با توجه به ماهیـت مـواد    خصوصدراین باشد می مین مواد اولیه از بازار داخلیأت

  .ده استشکمبود و تنشی مشاهده ن ،تجربیات گذشته و ترسیم آینده ،اولیه

ماهیت گیـاهی   ؛زیراداشت باید مدنظر را در مبحث مصرف تولیدات شرکت

در قیاس بـا   محصوالتکننده نسبت به این  که مصرفاي  و نوع نگرش پر جاذبه

بـازار مصـرف ایـن     یجـه کشـش بـاالیی در   داروهاي شیمیایی پیدا کرده و در نت

  .گرفتخواهد  مورد بررسی قرار  که بیشتر  کرده ایجاد تولیدات

حاصل از داروهاي شـیمیایی، ضـروریات زیسـت    هاي  اثرات جانبی فرآورده

گرایش به سوي محصـوالت طبیعـی باعـث شـده کـه      محیطی و روند تدریجی 

دارویی در کشورهاي پیشرفته جهان  گیاهانخصوص در دهه اخیر استفاده از  هب

دارویـی داشـته،    گیاهـان بسـیار طـوالنی در مصـرف    اي  و نیز ایران که پیشـینه 

 گیـاهی شتابی فزاینده به خود گیرد. که همچنان سعی در آن است که داروهاي 

   جایگزین داروهاي شیمیایی شوند.

صادرات
فروش 

اینترنتی

+ عطاري ها 

فروشگاه هاي 

سالمت

فروشگاه هاي 

زنجیره اي
داروخانه ها
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    آمار واردات و صادرات

دسترسـی بـه آمـار     بیان شـد،  کیهمانگونه که در بخش مربوط به کدهاي گمر

غیـر  هـاي   صادرات و واردات به طور دقیق امکان نپذیرفت و تنها بعضی از اشاره

قابل استناد در منابع موجود است با این حال توجه به گردش کاالیی و مالی در 

اندازي از شرایط حال حاضر داروهاي گیاهی دنیا  تواند چشم می بازارهاي جهانی

  .صوالت ایجاد کندو آینده این مح

گرایش بـه سـمت گیاهـان دارویـی در کشـورهاي مختلـف داراي دالیـل        

هـاي   متفاوت است به شکلی که در کشورها به دلیل مشکالت اقتصادي و هزینه

کانـادا   ،آلمـان  ،انگلـیس  ،پایین گیاهان دارویی و در برخی کشورها مانند آمریکا

انـد کـه مصـرف گیاهـان دارویـی       به این دلیل است که به این نتیجه رسیده ...و

  .نتایج بهتر و عوارض کمتر دارد

رشد مصرف گیاهان دارویی نسبت بـه   طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی

کشـور   7که در ایـران کـه یکـی از     است در صورتی 3به  15ایی یداروهاي شیم

  .باشد می آسیایی داراي بیشترین ذخایر گیاهان دارویی است این نسبت عکس

 48درصـد از مـردم کانـادا،     50درصـد از مـردم فرانسـه،     75که  یدر حال

 يک در حـال حاضـر از داروهـا   یدرصد از مردم بلژ 40ا و یدرصد از مردم استرال

 74، یکنند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهان یدرمان استفاده م يبرا یاهیگ

صـد  اهان در طب مدرن با همـان مقا یمشتق شده از گ يقلم دارو 119درصد از 

آموخته  یاکان ما در هزاران سال قبل به طور تجربیشوند که ن یز میتجو یدرمان

  بودند.

ز یتجـو  يهـا  درصد از نسـخه  25کا در حدود یدر حال حاضر در کشور آمر

ن در یاسـت. همچنـ   یاهیـ بـا منشـاء گ   ییک قلم از داروهایشده شامل حداقل 

خته شـده اسـت و   شـنا  یاهیـ گ ییب دارویترک 700تا  600کشور آلمان حدود 

  کنند. یها مبادرت م ز آنیبه تجو یدرصد پزشکان آلمان 70ک به ینزد
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 باعـث  مختلـف  يکشورها نیب روزافزون ارتباط و یجهان يبازارها گسترش

 تحوالت و رییتغ با ياقتصادهاي  تیاز فعال ياریبس يتجار طیمح که است شده

 شدن اقتصـاد  یجهان ندیفرآ با که است یمفهوم همان نیا شود و رو روبه يادیز

 از يریپـذ  رقابـت  و قـدرت  رقابـت  میمفـاه  طیشرا نیا در .دارد تنگاتنگ ارتباط

 يفضـا  جـاد یا حاضـر  دوران در کـه  اي گونـه  به است برخوردار ییسزا هب تیاهم

 بـا اقتصـاد   تعامـل  بسـتر  نیتـر  یالزامـ  يدیتول يها بنگاه يو توانمندساز یرقابت

 در را يادیـ زهـاي   تـالش  مختلف يکشورها يها دولت و داده لیتشک را یجهان

 يریپـذ  رقابـت  امـروزه  کـه  اسـت  لیدل نیهم به دیشا .اند داده انجام نهیزم نیا

  .رود یم شمار به الملل نیب اقتصاد عرصه در مفهوم نیتر يدیکل

داشـته   یدر تجـارت جهـان   یتوانستند نقش اصـل  یکه هرگز نم ییکشورها

هـا   افراد و شـرکت   ب،ین ترتیبد  اند، ل شدهیتبد يباشند ناگهان به قطب اقتصاد

  هستند. ینبوده بلکه بازار جهان یها بازار داخل طه رقابت آنیاند که ح افتهیدر

بـازار و   یی، شناسـا يگـذار  مـت ید، قیمدرن از محدوده تول یابیامروزه بازار

داران یـ جاد تماس و ارتباط با خریها را مجبور به ا ع کاال فراتر رفته و شرکتیتوز

ها در شـناخت   ن ا سازمایت افراد یهدا  فه ارتباطات،یوظ د.ینما یبالقوه و بالفعل م

د و یـ ت خریـ دادن کـاال و در نها  حیها نسبت به تـرج  ب آنیکاال و خدمات و ترغ

ز جلـب کنـد و   یداران را نید خریت بعد از خرید رضایکن بایمصرف کاال است. ل

  د.ینما يادآوریها  موضوع برتر بودن کاال را به آن

گانه 12هاي  با توجه به ضعف یا عدم قرارگیري در سطح مناسب در فاکتور

 کـالن،  اقتصـاد  در ثبـات  ا،هـ  رساختیز شامــل: نهادها،( »يریپذ رقابت ارکان«

 ییکـارا  ،کـاال  بـازار  ییکـارا  ،يا حرفه و یعال آموزش ی،یابتدا آموزش و بهداشت

 ،بـازار  انـدازه  ،کیـ تکنولوژ یآمـادگ  ،یمـال  بـازار  بودن شرفتهیپ ،کار يروین بازار

باید گفت ایران طی سـالیان اخیـر در    ي)نوآور ،يتجار يها بنگاه بودن شرفتهیپ

حـوزه گیاهـان   هـاي   ها بخصوص در دانـش، ابزارهـاي و نـوآوري    بسیار از بخش
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 داشـته اسـت و   طب سنتی جهـش و حرکـت خـوبی   هاي  گذاري دارویی و صحه

 ،مـواد حـد واسـطه    ،موضـوع زنجیـره ارش گیاهـان دارویـی    تـوان گفـت در    می

 تفـاوت عمـده  و محصوالت نهایی توان رقـابتی مناسـبی بـه دسـت آورده اسـت     

  است. یابیط بازاریمح یالملل نیب وی داخلی ابیبازار

  یالملل نیبی ابیبازار طیمحی عوامل خارج

  یعوامل فرهنگ/  یاسیعوامل س / يعوامل اقتصاد

  بازاررگذار یثأعوامل ت

 ییربنـا یعوامـل ز  کشـور /  یعـ یوضع طب کشور / ي/ درجه توسعه اقتصاد درآمد

 ير عوامل اقتصادیت / سایکشور / جمع

  گیري روند صادرات در ابتداي شکلها  فعالیت

هـاي   ایجـاد بانـک   دتعیین کشورهایی که از نظر صـادرات داراي مزیـت هسـتن   

کشورهاي هدف بر اساس مراحل صادرات  ،و قوانین وارداتیها  اطالعاتی سیستم

الزامات قانونی و الزامـات بهداشـتی و دارویـی بـراي ثبـت محصـوالت        نوع کاال

جهـت   )،,CTD DMFکه باید تشکیل و ارائـه شـوند   هایی  فرمت و زبان پرونده(

  .تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت محصوالت در بازارهاي هدف

  استانداردهاي اجباري

 ،ثبت نـام تجـاري   ،ثبت نمایندگی(ه هر کدام از مراحل مدت زمان و هزین

 ،داروهـا  :کاالیی مشتق از گیاهان داروییهاي  ... براي گروه.ثبت محصول و

) گیاهـان دارویـی فـرآوري    Herbal Teaهـا (  دمنـوش  ،آرایشی و بهداشتی

  .)نشده
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جهـت  هـا   تـرین  عرضه و نظارتی و انتخـاب مناسـب  هاي  و کانالها  سیستم

 .کاالي ایرانیتوزیع 

 )...قیمت و بندي بسته ،کشور(پروموشن و رقبا  ،قوانین تبلیغاتی

بـراي مثـال   ( کدام دسته از داروها بیشترین کاربرد را در آن کشـور دارنـد  

 .)بیماري زنان و... ،سرماخوردگی ،داروهاي افسردگی

در حـال پیشـروي و   هاي  نگاري مصرف داروها بیماري پژوهی و آینده آینده

 ،براي مثال چربی خون( گیري براي طراحی داروها و محصوالت جدید همه

براي تعیـین و اخـذ مجوزهـا متناسـب بـا بازارهـاي هـدف         )...قند خون و

  .صادراتی

  کشورهاي هدف صادراتی

بزرگتـرین   comtradeUNو  Trade mapموجـود در  هاي  براساس اعالم گزارش

  باشند: واردکنندگاه حوزه گیاهان دارویی به شرح زیر می

  وارد کنندگان گیا هان دارویی بزر گترین .1نمودار 
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Product: 1211 Medicinal plants  

 
Importers 

Imported 
value in 

2008 

Imported 
value in 

2009 

Imported 
value in 

2010 

Imported 
value in 

2011 

1 World 1,986,199 1,881,398 2,141,806 2,600,462 

2 United States of America 276,112 254,121 268,163 295,434 

3 Hong Kong, China 175,035 175,893 215,036 242,024 

4 Germany 169,683 171,818 191,917 233,780 

5 Japan 148,516 146,042 168,462 223,179 

6 Singapore 77,109 71,484 87,668 125,459 

7 China 40,462 40,147 70,944 116,936 

8 Chinese Taipei 60,512 65,807 79,476 104,042 

9 Viet Nam 9,207 11,104 12,370 98,323 

10 France 93,901 79,520 83,076 85,293 

11 Canada 63,440 67,333 71,117 83,334 

12 Republic of Korea 53,866 49,929 74,388 78,453 

13 Italy 75,640 58,301 53,545 76,482 

14 Malaysia 47,676 50,591 65,719 73,068 

15 United Kingdom 52,950 53,845 63,153 72,092 

16 Spain 59,974 49,383 47,537 58,514 

17 Netherlands 35,899 36,013 41,953 51,262 

18 Belgium 52,439 48,471 45,449 47,097 

19 Switzerland 47,832 32,803 35,898 43,916 

20 India 30,936 32,255 34,571 42,297 

21 Mexico 38,638 31,579 40,186 34,097 

22 United Arab Emirates 18,616 19,136 26,020 32,836 

23 Russian Federation 31,954 21,653 23,339 24,463 

24 Poland 28,035 22,223 17,273 22,680 

25 Australia 16,550 16,498 18,708 20,210 

26 Czech Republic 11,658 12,347 11,508 19,690 

27 Austria 16,977 13,884 14,527 16,608 

28 Saudi Arabia 1,287 5,048 17,719 13,773 

29 Thailand 8,161 9,012 12,930 13,405 

30 Brazil 10,096 10,201 12,075 13,072 
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31 Ireland 11,752 11,362 12,555 11,410 

32 Denmark 8,432 7,844 7,732 9,771 

33 Macao, China 3,159 4,024 6,218 9,628 

34 Portugal 8,204 5,304 7,520 9,622 

35 Indonesia 12,163 6,580 9,077 9,594 

36 Argentina 6,490 7,151 7,045 8,113 

37 Sweden 7,812 7,007 8,125 7,579 

38 Egypt 5,311 30,433 4,915 6,971 

39 Hungary 7,141 6,374 7,143 6,523 

40 Romania 10,296 5,161 5,983 6,248 

41 Chile 3,588 4,822 5,770 6,238 

42 Ukraine 6,386 4,594 5,608 6,053 

43 Pakistan 4,849 5,464 6,168 5,732 

44 Slovenia 5,473 5,493 6,378 5,623 

45 Sri Lanka 3,953 3,117 4,176 5,308 

46 Israel 7,373 6,358 4,849 4,697 

47 Slovakia 2,908 4,319 5,070 4,630 

48 Free Zones 4,853 4,121 4,109 4,536 

49 Norway 3,993 3,576 4,148 4,469 

50 Turkey 5,234 3,291 4,235 4,390 
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کشـور ابتـداي لیسـت بـاال      10ریزي براي حضور در تمـام   فعالیت و برنامه

ابتدایی در ایـن  هاي  براي ایران به واسطه ارتباطات مشکل هست و از بین کشور

  توان روي ژاپن و چین تکیه کرد. می لیست

 )،23روسیه ( )،22(امارات  )،20رتبه (کشور هند ، )14رتبه (کشور مالزي 

ــتان ( ــ )،28عربس ــراین ( )،38ر (مص ــتان ( )،42اوک ــه 43پاکس ) 50() و ترکی

  .باال باشدهاي  توانند از اهداف انتخابی صادراتی از بین کشور می

با وجـود قـرار نداشـتن     ارمنستان ،تاجیکستان ،افغانستان ،کشورهاي عراق

خصوص در جمعیت پـایین   هب(جمعیت کم  ،بزرگ وارد کنندههاي  در بین کشور

هاي  فرهنگی و تمایل به همکاريهاي  به دلیل نزدیکی )تاجیکستانارمنستان و 

  .توانند از شرکاي تجاري بزرگ براي ایران باشند می گسترده

  .گزارشی قید نشده است 1211در صادرات ایران به کشور مالزي در کد 

مـوارد زیـر    توان می باشد در لیست باالها  اگر بنا بر انتخاب بر اساس مزیت

  :داشترا در نظر 
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  چین. 1

نیاز  ،جمعیت بسیار زیاد ،داشتن روابط سیاسی و اقتصادي گسترده و رو به رشد

.. از مزایـا و نقـاط قـوت در تبـدیل کشـور      .به مصرف داخلی و صادرات مجدد و

  .چین به یک شریک تجاري براي گیاهان دارویی ایران است

در  7رتبـه   )بـا ایجـاد ارزش افـزوده   هـا (  بزرگترین صـادر کننـده فـرآورده   

  .واردات

  .به کشور چین است 1112از صادرکنندگان کد  61ایران در ریف 

بـه ترتیـب    1112کشور ابتدایی صادرکننده به چین براي کد کـاالیی   20

  .زیر اعالم شده است

 

1 Republic of Korea 
2 India 
3 Canada 
4 Ghana 
5 Indonesia 
6 Netherlands 
7 Thailand 
8 Democratic People's Republic of Korea 
9 United States of America 
10 Turkmenistan 
11 Uzbekistan 
12 Kazakhstan 
13 Germany 
14 Azerbaijan 
15 Belgium 
16 Nepal 
17 Chinese Taipei 
18 Myanmar 
19 Cameroon 
20 Australia 

  

  :شرح زیر اشاره شده استدر مراودات تجاري چین با ایران به 

 90 و 89 – 88 هـاي  به شکل پیوسته طی سال انچین در آمار واردات ایر

  .دومین صادرکننده به ایران بوده است

کشور اول هـدف صـادراتی ایـران     3سال اخیر هموار جزء  5چین در  بازار

  .)اول اول 90و  89 دوم / 88سوم /  87-86بوده است (
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  ژاپن. 2

سی و اقتصادي در حد مطلوب، جمعیـت زیـاد بیشـتر از    داشتن روابط سیا

ــر اســاس   13رتبــه (میلیــون نفــر  127 از فهرســت کشــورهاي جهــانی ب

    .و قانونمند نیاز به مصرف داخلی سیستم توزیع گسترده )،جمعیت

مصـرف  (در واردات  4در بین برترین صادرکنندگان وجود ندارد امـا رتبـه   

  .)داخلی

  .به کشور چین است 1112نندگان کد از صادرک 38ایران در ریف 

  .کشور ابتدایی صادر کننده به ژاپن به ترتیب زیر اعالم شده است 20

کشور هاي صادر کننده به ژاپن .8جدول   

  

Imported 
value 

2011 (USD 
thousand) 

Trade 
balance 

2011 (USD 
thousand) 

Share in 
China's 
imports 

(%) 

Imported 
quantity 

2011 

Quantity 
unit 

Unit value 
(USD/unit) 

 
World 116936 619960 100 45586 Tons 2565 

1 
Republic of 

Korea 
37236 30852 31.8 150 Tons 248240 

2 India 8640 -6068 7.4 10943 Tons 790 

3 Canada 7837 -5887 6.7 360 Tons 21769 

4 Ghana 7652 -7652 6.5 944 Tons 8106 

5 Indonesia 6996 -3564 6 2356 Tons 2969 

6 Netherlands 6888 892 5.9 1016 Tons 6780 

7 Thailand 6306 1571 5.4 5498 Tons 1147 

8 

Democratic 
People's 

Republic of 
Korea 

5390 -4690 4.6 2178 Tons 2475 

9 
United States 

of America 
5142 14990 4.4 502 Tons 10243 

10 Turkmenistan 3248 -3248 2.8 3258 Tons 997 

11 Uzbekistan 2497 -2457 2.1 2765 Tons 903 

12 Kazakhstan 2067 -2067 1.8 2441 Tons 847 

13 Germany 1683 18378 1.4 285 Tons 5905 

14 Azerbaijan 1559 -1559 1.3 1482 Tons 1052 

15 Belgium 1509 597 1.3 224 Tons 6737 

16 Nepal 1338 -898 1.1 134 Tons 9985 
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17 Chinese Taipei 1111 46829 1 2000 Tons 556 

18 Myanmar 1048 -1048 0.9 3405 Tons 308 

19 Cameroon 842 -842 0.7 637 Tons 1322 

20 Australia 768 1429 0.7 542 Tons 1417 

  :با ایران به شرح زیر اشاره شده است ژاپندر مراودات تجاري 

در  9تا  13در رتبه بین  1390تا  1385از سال در آمار واردات ایران  ژاپن

  .نوسان بوده است

اول هـدف صـادراتی    کشور در بین 13تا  4رتبه سال اخیر  5در  ژاپن بازار

 ایران بوده است.

 هند. 3

بسـیار زیـاد و   جمعیـت   ،داشتن روابط سیاسی و اقتصادي گسترده و رو به رشد

داخلـی و   نیـاز بـه مصـرف    ،تـرین کشـورهاي دنیـا    رتبه دوم در بین پرجمعیـت 

از صـادرکنندگان کـد    36ایران در ریـف   –در واردات  20رتبه  .صادرات مجدد

به ترتیـب زیـر    هندکشور ابتدایی صادرکننده به  20 است. هندبه کشور  1112

  اعالم شده است.
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  صادر کننده به هندکشور هاي  .9جدول 

  

Imported 
value 
2011 
(USD 

thousand) 

Trade 
balance 

2011 
(USD 

thousan)  

Share 
in 

India's 
imports 

(%) 

Imported 
quantity 

2011 

Quantity 
unit 

Unit value 
(USD/unit) 

 
World 42297 123685 100 24211 Tons 1747 

1 Congo 5840 -5840 13.8 2857 Tons 2044 

2 Australia 4876 -1388 11.5 501 Tons 9733 

3 Viet Nam 4254 3152 10.1 5047 Tons 843 

4 Pakistan 2746 13705 6.5 4076 Tons 674 

5 Netherlands 2574 -535 6.1 433 Tons 5945 

6 China 2264 1425 5.4 1495 Tons 1514 

7 Nepal 1796 -1058 4.2 1701 Tons 1056 

8 Indonesia 1475 48 3.5 729 Tons 2023 

9 Area Nes 1444 -1397 3.4 714 Tons 2022 

10 Sri Lanka 1304 538 3.1 632 Tons 2063 

11 Ghana 1179 -1179 2.8 417 Tons 2827 

12 Morocco 1167 -998 2.8 341 Tons 3422 

13 Congo 1135 -1135 2.7 590 Tons 1924 

14 France 1066 1508 2.5 191 Tons 5581 

15 Germany 1019 10337 2.4 306 Tons 3330 

16 Israel 886 -726 2.1 23 Tons 38522 

17 Canada 765 431 1.8 377 Tons 2029 

18 
Republic of 

Korea 
721 768 1.7 247 Tons 2919 

19 
United 

States of 
America 

594 58572 1.4 252 Tons 2357 

20 Cameroon 382 -382 0.9 206 Tons 1854 

  :در مراودات تجاري هندوستان با ایران به شرح زیر اشاره شده است

تـا   8در رتبه بین  1390تا  1385در آمار واردات ایران از سال  هندوستان

  .در نوسان بوده است 10

در بـین کشـور    4طور پیوسته در رتبـه   هسال اخیر ب 5بازار هندوستان در 

  .ایران بوده استاول هدف صادراتی 
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  امارات متحده عربی. 4

ایـن کشـور هنـوز از     ،با وجود مشکالت بانکی پیش آمده از طرف کشور امـارات 

در واردات ایـن کـد کـاالیی     22رتبـه  .باشـد  مـی  بزگترین شرکاي تجاري ایران

  اطالعات خاصی از صادرات ایران به امارت براي این کد کاالیی موجود نیست  

  

Imported 
value 2011 

(USD 
thousand) 

Trade 
balance 

2011 
(USD 

thousand) 

Share in 
United Arab 
Emirates's 
imports (%) 

Imported 
quantity 

2011 

Quantity 
unit 

Unit value 
(USD/unit) 

 
Total 32836 -31404 100 3508 Tons 9360 

1 Singapore 22833 -22714 69.5 262 Tons 87149 

2 India 4226 -4164 12.9 1600 Tons 2641 

3 Indonesia 1378 -1378 4.2 694 Tons 1986 

4 Egypt 904 -873 2.8 228 Tons 3965 

5 China 648 -648 2 279 Tons 2323 

6 Malaysia 609 -529 1.9 18 Tons 33833 

7 Sri Lanka 599 -503 1.8 47 Tons 12745 

8 Germany 301 -174 0.9 35 Tons 8600 

9 Cyprus 275 -275 0.8 21 Tons 13095 

10 Canada 193 -193 0.6 3 Tons 64333 

11 Pakistan 155 -146 0.5 127 Tons 1220 

12 Poland 151 -151 0.5 4 Tons 37750 

13 
United 

Kingdom 
142 -134 0.4 4 Tons 35500 

14 
United 

States of 
America 

86 -86 0.3 18 Tons 4778 

15 Thailand 85 -85 0.3 38 Tons 2237 

16 Australia 74 -74 0.2 1 Tons 74000 

17 
Republic 
of Korea 

25 -25 0.1 1 Tons 25000 

18 Turkey 22 -22 0.1 11 Tons 2000 

19 Lebanon 19 -19 0.1 50 Tons 380 

20 Tunisia 19 -19 0.1 16 Tons 1188 
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با ایران به شـرح زیـر اشـاره شـده      متحده عربیامارات در مراودات تجاري 

  است:

 1در رتبــه بــین  1390تــا  1385در آمــار واردات ایــران از ســال  امــارات

  .صادرکنندگان به ایران بوده است

در بـین کشـورهاي اول هـدف     3تـا   1سال اخیـر رتبـه    5بازار امارات در 

 .صادراتی ایران بوده است

 . روسیه5

جمعیـت زیـاد    ،اقتصـادي و بـانکی روشـن و رو بـه رشـد     انداز روابط  چشم

    .)ترین کشورهاي دنیا در بین پر جمعیت 9رتبه  –میلیون 140بیشتر از (

صادرات این کـد   41ایران در رتبه  واردکنندههاي  در میان کشور 23رتبه 

    .کاالیی به روسیه قرار دارد

  

Imported 
value 

2011 (USD 
thousand) 

Trade 
balance 

2011 (USD 
thousand) 

Share in 
Russian 

Federation's 
imports (%) 

Imported 
quantity 

2011 

Quantity 
unit 

Unit value 
(USD/unit) 

 
World 24463 -23258 100 9284 Tons 2635 

1 Egypt 6817 -6817 27.9 2388 Tons 2855 
2 Israel 2563 -2562 10.5 970 Tons 2642 
3 Poland 2378 -2209 9.7 674 Tons 3528 
4 Germany 1923 -1434 7.9 309 Tons 6223 
5 Ukraine 1868 -1841 7.6 919 Tons 2033 
6 Nigeria 1751 -1751 7.2 927 Tons 1889 
7 China 1444 -1437 5.9 475 Tons 3040 
8 Bulgaria 917 -917 3.7 292 Tons 3140 
9 India 810 -810 3.3 540 Tons 1500 

10 Sudan 688 -688 2.8 338 Tons 2036 
11 Albania 343 -343 1.4 81 Tons 4235 
12 Afghanistan 276 -276 1.1 200 Tons 1380 
13 Turkey 250 -250 1 110 Tons 2273 
14 Azerbaijan 247 -246 1 381 Tons 648 
15 Morocco 230 -230 0.9 108 Tons 2130 
16 Spain 194 18 0.8 21 Tons 9238  
17 France 172 -172 0.7 37 Tons 4649 
18 Austria 162 -162 0.7 24 Tons 6750 
19 Kyrgyzstan 145 -109 0.6 59 Tons 2458 
20 Sri Lanka 126 -126 0.5 21 Tons 6000 

  )Trade map منبع اطالعات فوق:(

  :با ایران به شرح زیر اشاره شده است روسیهدر مراودات تجاري 
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تـا   12در رتبـه بـین    1390تا  1385از سال در آمار واردات ایران  روسیه

  .صادرکنندگان به ایران بوده است 17

اول هـدف   هايکشـور  در بـین  19تا  13رتبه سال اخیر  5در  روسیه بازار

 )اتاق ایران( .صادراتی ایران بوده است

  ؛پاکستان. 1

 ؛ترکیه. 2

 ؛عراق. 3

 ؛افغانستان. 4

 ؛ارمنستان. 5

 ؛تاجیکستان. 6

 .عربستان. 7

  محصوالت مشابه یبررس

 ياز پارامترهـا  یکـه برخـ   می باشدثر ؤمت محصول میبر ق یمختلف يپارامترها

   :می شود اشارهل یمهم در ذ

 دیـ ر تولیـ متغهـاي   نهین هزیتر از مهم یکیکه  یه مصرفیمت مواد اولیق. 1

    .مت تمام شده محصول داردین قییرا در تعاي  عمدهباشد و نقش  می

به منـابع   یاحداث واحد به خصوص از لحاظ دسترس ییایمنطقه جغراف. 2

ر یثأمربوط را تحت تـ هاي  نهیهز ،مصرف محصول يها ه و کانونین مواد اولیمأت

 .قرار خواهد داد

ت یـ فیک ي،گـذار  هیر بر سـرما یثأق تیمورد استفاده از طر ينوع تکنولوژ. 3

 . ثر خواهد بودؤمت فروش محصول میق .. بر.عات ویزان ضایو م يدیمحصول تول

د یـ ر تولیمتغهاي  نهیم در هزیر مستقیثأاز تیمورد ن یانسان يروینه نیهز. 4

   .مت تمام شده محصول داردیو ق
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ن یـ بـه ا  ،ثر اسـت ؤمت فـروش محصـول مـ   یق يد واحد رویت تولیظرف. 5

سـربار  هـاي   نـه یق سرشـکن نمـودن هز  ید از طریت تولیش ظرفیب که افزایترت

   .گردد می مت تمام شده محصولیباعث کاهش ق

 نکـه ید شـده عـالوه بـر ا   یـ مت فروش محصول تولیق ،باتوجه به نکات فوق

 یباشد که بتوان سهم يد در حدیبا ،دین نمایمأد را تیتولهاي  نهیست هزیبا می

ز یـ ن يدیـ که صادرات محصول تول ین در صورتیدست آورد و همچن هاز بازار را ب

دکننـدگان  یباشد که رقابت بـا تول  يد به نحویبا يگذار متیق ،ردیمد نظر قرار گ

    .ر باشدیپذ امکان یخارج

شود که در  می در بررسی و تدوین برنامه بازار شرکت موارد کلیدي بررسی

  :دهد می آماري و قابل آنالیز به دستهاي  نهایت شاخص

  تیل موقعیتحل

 ؛هدافا -

  ؛تمرکز -

 ؛فرهنگ -

 ؛ها ییتوانا -

 ؛ها ضعف -

 ؛وضعیت بازار -

  .)...وها  یندگین پخش، نماعامال( همکاران -

  طیمح

  ؛یقانون و یاسیط سیشرا -

  .یو فرهنگ یط اجتماعیشرا -
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  SWOTلیتحل

  یتناوب یابیبازار يراهبردها

    ؛تبلیغات نشریات -

    ؛چاپابزارهاي  -

  ؛ویزیتورهاي علمی -

  ؛تبلیغات اینترنتی -

  .ها نمایشگاه -

  یابینش شده بازاریگز يراهبردها

  ؛محصول -

  ؛کاال ينام تجار -

  ؛تیفیک -

  ؛خدمات پس از فروش -

  ؛يبند بسته -

  قیمت؛ -

  ؛معاملههاي  نهیط پرداخت و گزیشرا -

  پیگیري ارسال و لجستیک؛ ،سیستم ثبت سفارش -

  ؛عیتوز -

  .)پروموشن( جیترو -

ثیرگــذار در فــروش ایــن دســته از أموضــوع بســیار مهــم و ت: بنــدي بســته

که شرکت بـراي  اي  هزینه ،بندي انتخاب نوع بسته ،بندي است بسته ،محصوالت

است که باید به هایی  ثبت و طراحی برند و گرافیک چیز ،گیرد می اینکار در نظر

  .کننده در بازار به آنها پرداخت مهم و تعیینهاي  عنوان اولویت
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الـزام بـراي    بلکـه  عنوان یک مزیت رقابتی در صادرات کهبه بندي نه  بسته

  .موفقیت تجاري حتی در داخل کشور ضرورت پیدا کرده است

از  )بـودن اي  بر اسـاس نـوع بـازار (قفسـه    ها  بندي تعدادي از بسته بهدر زیر

هـاي   گیاهی و دمنوشهاي  از دمنوشها  نمونه( برندهاي موفق آورده شده است.

  .)هستند اي میوه

  برندهاي معتبر تولیدکننده دمنوش
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  نمونه محصوالت خارجی
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  موارد پیشنهادي براي تولید

سـازي بـا در    تولیـدي و تجـاري  هاي  گیري فعالیت بر این اساس در ابتداي شکل

نبود گیاهان دارویـی داراي کمیـت و کیفیـت     ،نظر گرفتن نیازهاي بازار داخلی

توزیـع  هـاي   شناسایی بازار و سیسـتم  ،اسانس مناسب و گیاهان فاقد شناسنامه

بندي گیاهان دارویی خواهد شد و بخش تحقیـق   مویرگی مناسب اقدام به بسته

موالسـیون بـر مبنـاي گیاهـان     رمربوط بـه آغـاز ف  هاي  و توسعه شرکت فعالیت

در گام دوم بر اساس تولید محصـول طـب    ،کند می ان را آغازدارویی اندمیک ایر

  .گیرد می سنتی انجام

هـاي   آمـار بیمـاري  هـا   و آسـیب ها  بر اساس آمار مرکز مطالعه ملی بیماري

دسـتگاه  هاي  بیماري ،ادراري و تناسلی ،قلب و عروق ،روانی و اختالالت رفتاري

موارد عمده درگیرکننده افراد .. از .و عوارض پس از زایمان ،استخوانی و عضالنی

 ،باالي درمـانی هاي  باشد که بررسی نیازهاي جامعه به واسطه هزینه می و جامعه
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ساز مصرف محصوالتی براي پیشـگیري و   .. زمینه.از دست رفته و دمفیهاي  سال

  .درمان اینگونه اختالالت است

بیعی و بر اساس آمار و نمودارهاي بخش داروهاي ط مذکور،با وجود موارد 

گیاهی اخذ مجـوز  هاي  سازمان دارو و غذاي کشور بیشترین فرآوردههاي  مکمل

دسـتگاه گـوارش    ،اسهال و ملین ،با اثر بر سرماخوردگیهاي  شده شامل دارویی

.. هستند که این به معنی نبود محصوالت با اثر درمانی و پیشگیرندگی خـوب  .و

  .رونده است پیشهاي  در بیماري

  شرح

داروهایی  (Sedative) آورها یا خواب (Tranquillizers): ها به انگلیسی بخش آرام

آور دارند و معموالً براي افرادي کـه مضـطرب    بخش و رخوت هستند که آثار آرام

 در داروهـا  ایـن شـود. اسـتفاده    باشند تجویز می افسردگیو نگران بوده و دچار 

ت سـبب  اسـ  ممکن آنها مدت طوالنی مصرف اما باشد مفید تواند می کوتاه زمان

از این دیازپامآور مانند  هاي خواب ها و شربت هاي دارویی شود. قرصاعتیادایجاد 

 .ندرو شمار می قبیل داروها به

  Lavandula officinaleو  Lavandula angustifoliaاسطوخدوس 

ن آهـاي   گیاهی است از خانواده نعناع و بسـیار معطـر کـه بـزگ    اسطوخدوس ، 

اعضـاي گیـاه از تارهـاي     بوتـه ان چـوبی اسـت و عمومـاً     .باریک و کامل اسـت 

پوشیده شده که عطر گیاه به دلیل وجود همین تارها است و که عطـر  اي  ستاره

  .شود از گیاه اسطوخودوس تهیه می) (Lavandمشهور الواند 

  گیاهنام   کاربردها

  آرامبخش

  Hypericum perforatum يعلف چا

  Lavandula officinaleو  Lavandula angustifoliaاسطوخدوس 

Vale سنبل الطیب r i an a  of f i c i n a l i s  
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شـود کـه بسـیار معطـر اسـت و       همچنین از این گیاه روغنی استخراج می

    .خوابی کاربرد بسیار دارد بخشی دارد و در درمان بی رامآن حالت آبوییدن 

در طب سنتی سـایر ملـل و در طـب نـوین بـراي      که هاست  این گیاه سال

از جمله تحقیقـات انجـام شـده در     وبه مواردي از رود می کار هدرمان افسردگی ب

 :دمی گرداشاره  به شرح زیر کشور ما

در درمــان  (Lavandula angustifolia Mill) اه اســطوخودوسیــاثــر گ

  )ههیان نزعصارزادگ، ن ندایپرو، ک فرجام مسعودین ( یافسردگ

مراجعـه   ییمار سرپایب 80 ینیبال یین مطالعه کارآزمایدر ا :یروش بررس

مارسـتان هـاجر شـهرکرد کـه طبـق مصـاحبه       یب یک روانپزشکینیکننده به کل

را  یاساسـ  یابـتال بـه افسـردگ    يارهـا یلتون معیافته و پرسشنامه هـام یساختار 

م یبه دو گروه شـاهد و مـورد تقسـ    یداشتند وارد مطالعه شده و به شکل تصادف

  شدند.

وان آب و یـ ل 2همـراه بـا    یگرم یلیم 20تالوپرام یدر گروه شاهد، قرص س 

گـرم   یلـ یم 20نبات به عنوان پالسبو دو بار در روز و در گـروه مـورد عـالوه بـر    

خشک شده اسـطوخودوس دو بـار در روز    ییگرم اندام هوا 5تالوپرام، معادل یس

  ز شد. یشب به شکل جوشانده همراه با نبات تجودر دو نوبت صبح و 

ل فـرم پرسشـنامه   یـ هفتـه از آغـاز مطالعـه بـا تکم     8و  4ماران بعـد از  یب

هـاي   بـه کمـک آزمـون   هـا   شدند. داده يریگیپ یلتون و فرم عوارض درمانیهام

 .ل شدیه و تحلیدو تجز يو کا یزوج t،t student-  يآمار

لتون یهـام  یاس افسـردگ یبا مق یافسردگن یانگیهفته م 4بعد از  ها: افتهی

بعد  P<?)05( بود 2/15±6/3 و 5/17±5/3ب یدر دو گروه شاهد و مورد به ترت

 و 8/16±6/4ب یـ گروه شاهد و مورد به ترت 2در  ین افسردگیانگیز میماه ن 2از 

ن عوارض مشاهده شـده در دو گـروه   یتر عیبه عالوه شا  P<?)01( بود 4±8/14
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 یمعنـ  يتفاوت آمـار  ییبود. دو گروه از نظر عوارض دارو یجیدهان و گ یخشک

 .P>?)05نداشتند ( يدار

در  یمثبتـ  یج اسطوخودوس اثرات درمانین نتایبا توجه به ا :يریگ جهینت

ماران افسرده به صورت مسـتقل و  یتواند در درمان ب می ماران داشته و احتماالیب

  .مصرف شود یضد افسردگ يا همراه با داروهای

 Hypericum perforatum يعلف چا

. هاي متقابـل اسـت   متر و داراي برگ سانتی 80تا50به ارتفاع  ،پایا ،گیاهی علفی

هـا   بیشه ،ها نواحی کم درخت جنگل ،مزارع متروك ،روستاییهاي  حاشیه راه در

  :ست کها روید. از مشخصات آن این می ...و

متعدد و منشعب آن داراي دو خط نسبتاً برجسته در تمام طـول  هاي  ساقه اوالً 

  .خود است 

اد بـه تعـد   ،هاي متقابل و بیضوي و دراز آن نقاط کوچک و شـفافی  ثانیاً در برگ

انـد. در   ترشـحی مملـو از اسـانس   هـاي   شود که در واقـع کیسـه   می فراوان دیده

گـردد کـه عبـارت از     مـی  مشـاهده اي  هاي آن نقاط ریز یا خطوط تیـره  گلبرگ

باشد. زمـان   اي می به رنگ قرمز مایل به قهوهاي  ترشحی محتوي شیرههاي  غده

هاي آن نیز  مجموعه گلگل دادن آن در اواخر اردیبهشت تا اواخر مهر ماه است 

 پس از ظاهر شدن به صورت دیهیم مانند درآمـده منظـره بسـیار زیبـا بـه گـل      

 .بخشد می

این گیـاه عـالوه بـر خـواص عمـومی کـه دارد در درمـان و پیشـگیري از         

ک در یـ ک و گابائرزیستم سروتونریر بر سیثأبا ت افسردگی و اثرات ترس از جمله

  .را کاهش دهد  PTZاز  یناش ل باشد. و ترسیکاهش رفتار ترس دخ
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   Valeriana officinalisسنبل الطیب 

اي  الطیـب گیـاهی اسـت چندسـاله بـا بوتـه       سنبل شناسی: خصوصیات گیاه

اي شکلی است. در سال اول رویش  استوار. این گیاه داراي ریزوم کوتاه و استوانه

رود. ایـن گیـاه    شود و در سال دوم بـه سـاقه مـی    اي تشکیل می هاي طوقه برگ

 باشد.   داراي ریزوم می

ـ   ،رسـد  متـر مـی   سـانتی  50-150ارتفاع ساقه به  صـورت متقابـل    هبرگهـا ب

صورت مجتمـع   هب دوم سال شتهگلها به رنگ سفید یا صورتی در اردیب ،هستند

  .شوند هاي اصلی و فرعی ظاهر می در انتهاي ساقه

باشد که  می راب و استرس در طب سنتی نیزاین گیاه از داروهاي ضد اضط

 بـه نظـر  هـا   افتـه یبا توجه بـه   .ها تولید شده است دارویی نیز از آنهاي  فرآورده

 يتواننـد بـرا   مـی  تر شیبهاي  یدارد و پس از بررس یرسد اثرات ضد اضطراب می

م یـ از عال يریدر جلـوگ توانـد   یب مـ یالط سنبل .کنترل اضطراب استفاده شوند

بـا   ارتبـاط  در اهیـ گ یسم اثر ضدتشـنج یاز مکان یبخش باشد. صرع کوچک مؤثر

  .تد اسیاکسا کیترین

عـدم ثبـت    .گیـرد  مـی  کشـور انجـام  هـاي   در عطـاري  )فلـه (توضیح وزنی 

نبـودن راهـی بـراي شناسـایی      ،آلودگی ،تاریخ برداشت ،شناسی مشخصات گیاه

  این نوع توزیع است.هاي  تولید کننده و... از ضعف

  بخش روهاي معمول براي مصارف آرامدا

 و... . کلرازپام ،لورازپام ،اکسازپام ،دیازپام :ها بنزودیازپین

  . ...و پنتوباربیتال ،بوتاباربیتال ،آپروباربیتال :ها باربیتورات

  . ...و ونالفاکسن ،فلوکستین :داروهاي ضد افسردگی
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  ها بخش مصرف آرام عوارض دراز مدت

ثیر و احسـاس  أمصرف بیشتر دارو براي تـ به  نیاز  :)TOLERANCE( ایجاد تحمل

، اطـالق  ودشـ  مـی  یشتر با مصرف مقادیر کمتر همان دارو حاصـل بمشابهی که 

رسـد کـه دیگـر افـزایش دوز مصـرفی       مـی اي  کننده به مرحله گردد. مصرف می

  ثیر خواهد بود.أت بیها  بخش آرام

هـاي   قراري، سرگیجه، رعشه، افسردگی، ترس دل درد، بی عالیم ایجاد تحمل:

 .غیرمنطقی، پارانوئید و دمدمی مزاجی

پس از ایجاد تحمل و افزایش دوز مصرفی و  : (DEPENDANCY)وابستگی

بخش در فرد وابستگی روانی و جسـمانی نیـز ایجـاد     مصرف مداوم داروهاي آرام

ـ   گردد. هنگامی هم که مصرف می هـانی مصـرف دارو را قطـع    طـور ناگ  هکننـده ب

گردد. این عالیـم شـامل    می  (WITHDRAWL)محرومیتکند دچار عالیم  می

خوابی، اضطراب، تهوع، کرامپ شکمی، تپش قلب، لرز، رعشـه، درد   قراري، بی بی

عمومی، اسهال، توهم، افسردگی، پارانویا، هذیان، کاهش اشتها، حمالت وحشت 

بـه نـور و صـدا،     اسپاسم عضـالت، حساسـیت   ،خوابی زدگی، پرفشاري خون، بی

 .باشند میها  ها اعتیادآورتر از بنزودیازپین باربیتورات. باشد تشنج و مرگ می

خطر مصرف این دسته از داروهـا   :(OVER DOSE) مصرف و اور دوز سوء

ها زیاد است. مصرف بیش از مقادیر  به عنوان داروهاي تفننی به ویژه باربیتورات

  .دگرد فرد تواند سبب مسمومیت و حتی مرگ ز میتجویز شده نی

هـا بـدون    ها که اعطاي مجـوز آن  برخی از گیاهان دارویی و کاربردهاي آن

 ،مـورد اسـتفاده میـوه   هـاي   بخـش و آنهـا   بالینی مجاز استهاي  طی کارآزمایی

  .باشد می ...سرشاخه و
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  دارویی طی کارآزمایی بالینییاهان گ. 10 جدول

No ScientificName 
IranianNa

me  

نام 

  یفارس

قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  

 یاثر درمان

  متداول

1  
Achilleamillefoli

um Bumadaran  سرشاخه گلدار  بومادران  

Gastro- 

intestinal 
Anti 

spasmodic  

ضداسپاسم 

  یگوارش

2  
Achillea 

wihelmsii 
Bumadaran  سرشاخه گلدار  بومادران  

Gastro- 
intestinal 

Anti 
spasmodic  

ضداسپاسم 

  یگوارش

3  
Adiantum 

capillus-veneris 
Par-e 

Syavashan  
  اوشانیپرس

 يتمام قسمتها

  اهیگ

Anti-
tussive, 

Expectorant  

 خلط ،ضدسرفه

  آور

4  
Alhagi 

camelorum 
Taranjebin  مان  نیترنجب  Laxative  نیمل  

5  
Alhagi 

pseudoalhagi 
Taranjebin  مان  نیترنجب  Laxative  نیمل  

6  Allium sativum Cire  اهیاز گیا پیبولب   ریس  Antihyperte
nsive  

ن آورنده ییپا

  فشارخون

7  
Althaea 

officinalis 
Gol-e 

Khatmi  
  یگل ختم

شه و یبرگ، ر

  گل یگاه
Demulcent  

نرم کننده حنجره 

  و گلو

8  Alyssum spp Campestre  اهیدانه گ  قدومه  Demulcent  
حنجره نرم کننده 

  و گلو

9  
Anethum 

graveolens 
Shevid،

Shebet  
Carminativ  اهیدانه گ  دیشو

e  
  ضدنفخ

10  
Apium 

graveolens Karafs  وهیم  کرفس  Diuretic  مدر  

11  
Artemisia 

absenthium 
Afsantin  نیافسنط  

برگ و سرشاخه 

  گلدار
Appetizer  اشتها آور  

12  
Artemisia 

dracunculus 
Tarkhon  ترخون  

و  برگ

هاي  سرشاخه

  جوان

Carminativ
e  

  ضدنفخ

13  
Astragalus 
adscendens 

Gaz-e 
Khansar  

  نیمل  Laxative  مان  گزخوانسار

14  Astragalus spp Katira  اهیصمغ گ  رایکت  Demulcent  نهینرم کننده س  

15  
Berberisintermed

ia Zereshk  اهیوه گیم  زرشک  Cholagogue  صفراآور  

16  Bunium persicum 
Zireh-e 

irani  
Carminativ  وهیم  یره کوهیز

e  
  ضدنفخ

17  
Calendula 
officinalis 

Gol-e 
Hamisheh 

Bahar  

شه یگل هم

  بهار
  اهیگ يتولهایکاپ

Topical 
Anti-

inflammato
ry  

  یضدالتهاب موضع
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No ScientificName IranianNam
e  

  ینام فارس
قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  
  متداول یاثر درمان

18  
Cassia 

angustifolia 
Barg-e 
Sena  

 Stimulant  برگ  برگ سنا
laxative  

  ن محركیمل

19  Cassia fistula Folus  وهیم  فلوس  Laxative-
Purgative  

  ن ـ مسهلیمل

20  Cerasus avium Dom-e 
Gilas  

  السیدم گ
هاي  وهیدم م

  السیگ
Diuretic  مدر  

21  
Cichorium 

intybus 
Kasni  یکاسن  

برگ  یشه،گاهیر

  ر قسمتهایو سا
Diuretic, 

Cholagogue  
  مدر، صفراآور

22  
Cinnamomum 

zeylanicum 
Darchin  اهیساقه گ  نیدارچ  Carminativ

e  
  ضدنفخ

23  Citrus aurantium Bahar-
Narenj  

 Mild  گلها  بهارنارنج
sedative  

  میآرامبخش مال

24  Cordia myxa Sepestan  وهیم  سپستان  Demulcent  نهینرم کننده س  

25  
Coriandrum 

sativum 
Tokhm-e 
Geshniz  

تخم 

  زیگشن
Carminativ  وهیم

e  
  ضدنفخ

26  
Cotoneaster 
numularia 

Shirkhesht  مان  رخشتیش  Mild 
laxative  

  مین مالیمل

27  Cucurbita pepo kadu tokhm 
kaghazi 

تخم  يکدو

 يکاغذ
Antiprostati  دانه

t  

کمک در درمان 

 التهاب پروستات

28  
Cuminum 
cyminum 

Zireh-e 
Sabz  

Carminativ  وهیم  ره سبزیز
e  

  ضدنفخ

29  Cydonia oblonga Behdaneh  دانه  به  Demulcent  نهینرم کننده س  

30  Cynara scolymus Artisho  
شو، یآرت

  یکنگرفرنگ
  صفراآور  Cholagogue  برگ

31  
Dracocephalum 

moldavica 
Baderashkb

ouye  
  سرشاخه  هیبادرشبو

Diuretic, 
Carminativ

e  
  مدر، ضدنفخ

32  
Echinaceae 
purpurea 

Sarkhargol ییهوا ياندامها سرخارگل  Immunosup
port  

ت یکمک در تقو

 یمنیستم ایس

 بدن

33  
Echinops 
pungens Shekartigal  مان  غالیشکر ت  Mild 

laxative  
  مین مالیمل

34  
Echium 

amoenum 
Gol-e 

gavzaban  
  معرق  Diaphoretic  گلها  گل گاوزبان

35  
Elaeagnus 

angustifolia 
Senged  وهیم  سنجد  Astringent  قابض  

36  
Elletaria 

cardamomum Hel  وه و دانهیم  هل  Carminativ
e  

  ضدنفخ
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No ScientificName 
IranianNam

e  
  ینام فارس

قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  
  متداول یاثر درمان

37  
Equisetum 
arvensis Dom-e Asb  نازاهاي  ساقه  دم اسب  Diuretic  مدر  

38  Eucalyptus spp Eucalyptus  برگ  پتوسیاوکال  Respiratory 
antiseptic  

کننده  یضدعفون

  یتنفس يمجار

39  
Ferula assa-

foetida 
Anquzeh  نیاولئو گم رز  انغوزه  

Gastro-
intestinal 

antispasmo
dic  

ضداسپاسم 

  یگوارش

40  
Foeniculum 

vulgare 
Razyaneh  وهیم  انهیراز  Carminativ

e  
  ضدنفخ

41  
Fumaria 

parviflora Shatareh  ییهوا ياندامها  شاهتره  Cholagogue  صفراآور  

42  
Fumaria 
vaillantii 

Shatareh  ییهوا ياندامها  شاهتره  Cholagogue  صفراآور  

43  
Glycyrrhiza 

glabra Shirinbayan  
ن یریش

  انیب
  زومیشه و ریر

Gastro-
intestinal 

antiinflamm
atory  

ضد التهاب 

  یگوارش

44  
Heracleum 
persicum 

Golpar  وهیم  گلپر  Carminativ
e  

  ضدنفخ

45  Humulus lupulus Razak  رازك  
ماده و  يگلها

  وهیم
Sedative  آرامبخش  

46  
Hypericum 
perforatum 

Alaf-e 
Chay  

علف 

،گل يچا

  یراع

Antidepress  گلها
ant  

  یضد افسردگ

47  
Hyssopus 

angustifolia 
Zufa  سرشاخه گلدار  زوفا  

Expectorant
, 

Antitussive  

خلط آور، 

  ضدسرفه

48  
Hyssopus 
officinalis 

Zufa  سرشاخه گلدار  زوفا  
Expectorant

, 
Antitussive  

 خلط آور،

  ضدسرفه

49  Laurus nobilis Barg-e Bu  برگ  برگ بو  Diuretic  مدر  

50  
Lavandula 

angustifolia 
Ostokhodou

s  

اسطوخدو

  س
  آرامبخش  Sedative  سرشاخه

51  
Lavandula 
officinale 

Ostokhodou
s  

اسطوخدو

  س
  آرامبخش  Sedative  سرشاخه

52  
Lawsonia 
inermis Hana  برگ  حنا  Topical 

Antifungal  
  یضد قارچ موضع

53  
Linum 

usitissimum 
Tokhm-e-

katan 
 نیمل  Laxative  دانه تخم کتان

54  Malva silvestris Panirak  گلها  ركیپن  Demulcent  نهینرم کننده س  
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No ScientificName 
IranianNam

e  
  ینام فارس

قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  
  متداول یاثر درمان

55  
Matricaria 
chamomilla 

Babuneh  بابونه  
هاي  سرشاخه

  گلدار

Gastero-
intestinal 

Antispasmo

dic&
Antiinflam

matory  

ضداسپاسم و 

ضدالتهاب 

  یگوارش

56  
Melissa 

officinalis 
Baderanjbo

uye  
  آرامبخش  Sedative  سرشاخه  هیبادرنجبو

57  Mentha spp Na-na  برگ  نعنا  Carminativ
e  

  ضدنفخ

58  
Myrtus 

communis 
Barg-e 
Murd  

  Inhaler  برگ  برگ مورد

 یبخور(ضدعفون

 يکننده مجار

  )یتنفس

59  
Nardostachys 

jatamansii 
Sonboletib 

Hendi  

سنبل 

ب یالط

  يهند

  آرامبخش  Sedative  زومیر

60  Nigella sativa Syah-daneh  دانه  اه دانهیس  Carminativ
e  

  ضدنفخ

61  
Ocimum 

basilicum 
Tokhm-e 
Reyhan  

  نهینرم کننده س  Demulcent  دانه  حانیتخم ر

62  
Origanum 

vulgare 
Marzanjush  مرزنجوش  

برگ و 

هاي  سرشاخه

  گلدار

Sedative, 
Carminativ

e  

آرامبخش، ضد 

  نفخ

63  
Passiflora 
incarnata 

Gol-e Saati  یگل ساعت  
هاي  سرشاخه

  یاهیگ
Sedative  آرامبخش  

64  
Pimpinella 

anisum 
Anisun  وهیم  سونیان  

Expectorant
, 

Carminativ
e  

  خلط آور، ضدنفخ

65  Plantago major Barhang  دانه  بارهنگ  
  

کمک در درمان 

  اسهال

66  Plantago ovata Esfarzeh  دانه  اسفرزه  Laxative  نیمل  

67  
Plantago 
psyllium 

Esfarzeh  دانه  اسفرزه  Laxative  نیمل  

68  
Polygonum 

bistorta 
Angebar  شهیزوم و ریر  انجبار  

Mild anti-
noninfectiv
e diarrhia  

ضداسهال 

  میمال یرعفونیغ

69  
Portulaca 
oleracea 

Khorfeh  دانه  خرفه  Demulcent  نهینرم کننده س  

70  
Punica granatum 

var.pleniflora Golnar  گل  گلنار  
Mouth 

astringent&
Antiseptic  

 یقابض، ضدعفون

 یکننده موضع

  دهان
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No ScientificName 
IranianNam

e  
  ینام فارس

قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  
  متداول یاثر درمان

71  Quercus libani Mazuj  گال  مازوج  
Gastro-

intestinal 
Astringent  

  یقابض گوارش

72  Rosa damascena 
Gol-e 

Mohammad
i  

گل 

  يمحمد
  گل

Laxative, 
Carminativ

e  
  ن، ضدنفخیمل

73  
Rosmarinus 
officinalis 

Rosmari  برگ  يرزمار  Carminativ
e  

  ضدنفخ

74  Salix aegyptica Bid-e 
Meshk  

  آرامبخش  Sedative  ن نریگل آذ  دمشکیب

75  Salix spp Bid-Khesht  مان  دخشتیب  Laxative  نیمل  

76  Salvia officinalis Maryam-
goli  

  برگ  یم گلیمر

Carminativ
e, Gastro-
intestinal 

antispasmo
dic  

 یآنت

ک یاسپاسمود

  ، ضدنفخیگوارش

77  Salvia sclarea 
Maryam-

goli  
  برگ  مرنوك

Carminativ
e, Gastro-
intestinal 

antispasmo
dic  

 یآنت

ک یاسپاسمود

  ، ضدنفخیگوارش

78  
Satureia 
hortensis 

Marzeh  اهیدانه گ  مرزه  Expectorant
, Demulcent  

نه، ینرم کننده س

  خلط آور

79  
Satureia 
hortensis Marzeh  برگ  مرزه  Carminativ

e  
  ضدنفخ

80  
Sesamum 
indicum Konjed  دانه  کنجد  Demulcent  نهینرم کننده س  

81  
Silybum 

marianum 
Kharmarya

m 
  Collagogue  وهیم میخارمر

 کمک در درمان

هاي  تیمسموم

 يکبد

82  
Sisymbrium 

sophia Khakshir  
 یخاکش

  رانیا

دانه به صورت 

  جوشانده
Mild 

laxative  
  مین مالیمل

83  
Terminalia 

chebula 
Halileleh 

Siyah  

له یهل

-زرد-اهیس

  یکابل

  وهیم
Antin 

noninfectiv
e diarrhea  

ضداسهال 

  یرعفونیغ

84  Teucrium polium 
Maryam-
Nokhodi  

 میمر

    ينخود
Appetizer  اشتهاآور  

85  Thymus spp Avishan  اهیگهاي  سرشاخه  شنیآو  Expectorant  خلط آور  

86  Tilia begonifolia Zirfun  
رفون، یز

  نمدار
Carminativ  گلها

e, Sedative  
  ضدنفخ، آرامبخش

87  
Trachyspermum 

copticum Zenian  وهیم  انیزن  Carminativ
e  

  ضدنفخ



63  

    
 

 ها و ... فصل اول: تعریف، ویژگی

 

No ScientificName IranianNam
e  

  ینام فارس
قسمت مورد 

  استفاده
Traditional 

Usage  
  متداول یاثر درمان

88  
Tribulus 
terrestris 

Khar 
Khasak  

  مدر  Diuretic  وهیم  خارخاسک

89  
Trigonella 

foenum-graecum 
Tokhm-e 

Shanbelileh  

تخم 

  لهیشنبل
Hypoglycae  وه وبرگیم

mic  

ن آورنده قند ییپا

  خون

90  Urtica dioica Gazaneh  گزنه  
ا یشه یبرگ ور

  اهیزوم گیر

Mild 
antiprostatit

is  

کاهنده التهاب 

  پروستات

91  
Valeriana 
officinalis 

Sonboletib  
سنبل 

  بیالط
  Sedative  شهیا ریزوم یر

ن دهنده یتسک

  اعصاب

92  Viola odorata Gol-e 
Banafsheh  

  نهینرم کننده س  Demulcent  گل  گل بنفشه

93  
Zataria 

multiflora 
Avishan-e 

Shirazi  

شن یآو

  يرازیش
  خلط آور  Expectorant  سرشاخه

94  Zea mays 
Kakol-e 
Zorrat  

  کاکل ذرت
هاي  خامه

  اهیتخمدان گ
Diuretic  مدر  

95  Zhumeria majdae 
Mur-e 
Khosh  

Carminativ  وهیم  مور خوش
e  

  ضدنفخ

96  
Zingiber 
officinale Zanjebil  زومیر  لیزنجب  

Carminativ
e, 

Antiemetic  
  ضدنفخ، ضدتهوع

97  
Ziziphora 

clinopodioides 
Moshk 

Taramoshk  

مشک 

  طرامشک
  خلط آور  Expectorant  برگ

98  Ziziphora tenuior Kakoti  برگ  یکاکوت  Carminativ
e  

  ضدنفخ

99  Ziziphus vulgaris Annab  وهیم  عناب  Demulcent  نهینرم کننده س  

  گیاهیهاي  اندازي واحد تولید دمنوش الزامات راه

صـورت   همجوزها بدر قالب دو گروه از ها  الزم براي تولید دمنوشهاي  اخذ مجوز

  :شوند می کلی تقسیم

 داروییهاي  دمنوش. 1

  :باید با رعایت نکات زیر باشدها  اخذ این دسته از دمنوش



64   

 

 اي هاي گیاهی و میوه تولید دمنوش

 

بـراي مـوارد گفتـه شـده نیـازي بـه انجـام         صـرفاً  ،در صورت جدول باال -

 .کارآزمایی بالینی نیستهاي  آزمایش

شده طـب سـنتی و   نشاندار هاي  براي آن دسته از ترکیباتی که در کتاب -

 .انجام کارآزمایی بالینی الزم نیست ،یید سازمان غذا و داروأمورد ت

داشـتن ادعـاي    ،که یک گیـاه جدیـد و خـارج از جـدول بـاال      در صورتی -

جز مورادي که در جدول باال گفته شده اسـت یـا    هدارویی براي یک گیاه ب

ته شـده بـا   ارائه یک ترکیب جدید الزم است مراحل تخصصی اثبات اثر گف

ییـد  أاخذ مجوز از کمیسیون اخـالق پزشـکی و در یـک کلینیـک مـورد ت     

 .سازمان غذا و دارو باید اثرات تقاضا شده به اثبات برسد

  مواد غذاییهاي  مجوز. 2

جـاد  یو ا یدنیو آشـام  ییع غـذا یصـنا  يدیـ تول يروند رو به رشد تعداد واحدها

د تـا اداره  شسبب  ي،دیمحصوالت تول یو تنوع و گوناگون يرات در تکنولوژییتغ

اقـدام   1381از سـال   یو بهداشت یشی، آرایدنی، آشامییکل نظارت بر مواد غذا

(به هـیچ وجـه   د. ید متناسب با علم روز غذا نماین مقررات و ضوابط جدیبه تدو

ن ین منظـور تـدو  یـ بـه ا  توان براي این محصوالت ادعاي دارویـی داشـت).   نمی

کارخانجـات مختلـف    يبردار س و بهرهیسأاقل ضوابط تضوابط مذکور شامل حد

ن یاسـت تـدو  یس 1385ر ماه سال یکن از تیافت ولیادامه  1384تا سال  ییغذا

 يبـردار  س و بهـره یسـ أت يبـرا  یو بهداشت ید ضوابط فنشر و مقرر ییضوابط تغ

ن گردد و یتدو یکلاي  ضابطه صورت هب ییمواد غذا يبند د و بستهیتول يواحدها

 یشــگاه و ضــوابط بهداشــتید، آزمایــزات خــط تولیــمــوارد از جملــه تجهر یســا

ب ین و بـه تصـو  یتـدو اي  د هر محصول درضـوابط جداگانـه  یتول يبرا یاختصاص

مراحـل و   .باشـند  مـی  به پیوست طـرح موجـود  ها  نامه این قوانین و آیینبرسد. 

  شده است. گذاري به پیوست آورده مستندات اخذ مجوز به براي سرمایه
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  فصل دوم

  محصول مطالعات فنی

  

از  يو برخــوردار يتئــور یازمنــد شــناخت مبــانیع نیو احــداث صــنا یطراحــ

حـاکم و   یو فرهنگـ  يط اقتصـاد یمتناسـب بـا شـرا    یو عمل یتجرب يها دگاهید

    .باشد می دیل به اهداف تولیبه منظور ن ،موجود جامعه یدانش فن

زان یـ م نیـی تع ،هین مواد اولیمأنحوه ت جهتامکان احداث واحد از  یبررس

هـا و   زان تخصـص یـ صـنعت مـورد نظـر بـا م     يتطـابق تکنولـوژ   ي،گذار هیسرما

چند جانبه  .. مطالعات هماهنگ و.بالقوه و بالفعل موجود در کشور و يها مهارت

    .دینما می جابیرا ا ییایو جغراف یمیاقل ی،فن ي،اقتصاد

ت یـ قـات در خصـوص ماه  یاز تحقاي  مجموعـه  ،عیجاد صنایا یمطالعات فن

موجـود و  هاي  يد و تکنولوژیمختلف تول يندهایمواد و محصوالت، شناخت فرآ

    .باشد می ازیآالت مورد ن نیزات و ماشیها، تجه ستمیس یبررس

ت یـ فیش کید و افـزا یـ تول ،ل به هـدف توسـعه  ین يها در راستا ین بررسیا

 يواحــدها یرد کــه بــا بهبــود بافــت فنــیــگ مــی صــورت يدیــمحصــوالت تول

ر یاز بـازار و رقابـت بـا سـا    یـ بـه ن  ییس درداخـل کشـور، پاسـخگو   یالتاسـ  دیجد

هاي  ابتدا روش یفنهاي  یدر بررس .سازد می ریپذ را امکان یدکنندگان جهانیتول

الزم  يهـا  یرد و پـس از بررسـ  یـ گ مـی  د محصول مورد مطالعه قراریتولمختلف 

بالقوه صـنعت تناسـب    ياه ییو توانا يکه با فرهنگ کار ين تکنولوژیتر مناسب
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د هـر محصـول   یـ ن روش تولیتر . با انتخاب مناسبگردد می داشته باشد، انتخاب

خـب، انتخـاب   نـد منت یاسـاس فرآ از را بر یزات مورد نیها و تجه توان دستگاه یم

د و انتخـاب  یـ تول مختلـف  ينـدها یح فرآین فصـل عـالوه بـر تشـر    یـ در ا . دکر

داده خواهـد شـد.    توضـیح  يدیـ ت واحـد تول یـ فیند، کنترل کین فرآیتر مناسب

ن یـ گـردد و بـر ا   ین مـ ییبازار تع ید بر اساس بررسیت و برنامه تولیسپس ظرف

نحــوه عملکــرد در  از و تعــداد ویــه مــورد نیــزان مــواد اولیــاســاس کــاربرد و م

 ییر بنـا یـ سات زیسأد شرح داده خواهد شد و تیموجود در خط تول يها دستگاه

 قـرار  یواحـد مـورد بررسـ    يدیـ تول يهـا  تیـ از جهت انجام و ادامه فعالیمورد ن

از و یـ مـورد ن  یانسان يروین ،عیصنا یدر ادامه بر اساس اصول مهندس .رندیگ می

ز برنامـه  یـ ن فصـل ن یو در خاتمه اگردد  می مختلف محاسبه يها مساحت بخش

   .طرح مورد توجه قرار گرفته است يبند زمان

  دیمختلف تولهاي  روش

 يهـا  روش يریـ کار گ هد امکان بیمراحل مختلف تول یوستگیت به لزوم پیبا عنا

ت بـه  یـ بـا عنا  ؛ولـی محصول متصـور نخواهـد بـود     يدر فرآور یچندان متنوع

از سـطوح مختلـف    يبنـد  بهـره  ي،گـذار  هید و تـوان حجـم سـرما   یـ ت تولیظرف

در  رو از ایـن خواهد بـود   ینیب شیون مختلف قابل پیبا درجات اتوماس يتکنولوژ

 ،الزم ياز تکنولـوژ  يضـمن برخـوردار   ،دیـ ت تولیحاضر با توجه به ظرف یبررس

مـورد توجـه قـرار گرفتـه      یانسان يرویجاد اشتغال نیبه منظور ا یکاف يفرصتها

   .شود می ح آن پرداختهیرالً به تشیاست که ذ

 د منتخبیند تولیفرآ

در این واحـد گیـاه دارویـی مـورد نظـر بعـد از ورود بـه واحـد سـورت شـده و           

پذیرد سـپس طبـق درصـد مـورد      می پاك کردن و شستشو صورت جداسازي و

  پذیرد. می گذاري صورت بندي و کارتن نظر وارد دستگاه شده و بعد از آن بسته



67  

    
 

 فصل دوم: مطالعات فنی محصول

 

  گردش مواد

  تولید دمنوش گیاهی طخ)2(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 مواد اولیه اصلی گیاه 
 

  تمیز کردن و خرد کردن گیاه

 

انتقال گیاه آماده شده به مخزن 

  دستگاه تی بگ زن

  پرکردن کیسه هاي یک گرمی

 

  کنترل میکروبی و شیمیایی گیاه
 

انتقال به انبار  بسته بندي و

 قرنطینه

  کیفیت نهایی کنترل

 انتقال به انبار محصول
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  تیفیکنترل کهاي  وهیمراحل و ش ،ها ستگاهیا یبررس

ی صـنعت  ين واحـدها یمرهون رقابت ب يادیع جهان تا حدود زیرشد تکامل صنا

 یسع ،ت محصوالت خودیفیش کیبا افزا ین راستا هر واحد صنعتیدر ا .باشد می

ن روند به مـرور زمـان باعـث بهبـود     یاز بازار را دارد و ا يشتریدر کسب سهم ب

   .شده است یجوامع صنعت یفیجه رشد کیت محصوالت و در نتیفیک

ن یـی تع یمطابق مشخصـات فنـ   ،دین صحت عمل تولییت جهت تعیفیکنترل ک

ـ ا .ردیـ گ مـی  محصول انجام يشده برا گـردد تـا ضـمن     مـی  ات سـبب یـ ن عملی

به عمل  يریجلوگها  هیاز هدر رفتن سرما ،وبید محصوالت معیاز تول يریجلوگ

    .ابدیمت تمام شده محصول کاهش یآمده و ق

  :ر خالصه کردیتوان به صورت ز می ت رایفیاهداف کنترل ک یبه طور کل

  ن شده؛ییتع يحفظ استانداردها -

  د؛یند تولیص و بهبود انحرافات در فرآیتشخ -

  .استانداردص و بهبود محصوالت خارج از یتشخ -

از  نـان یت عبـارت اسـت از اطم  یـ فیتوان گفت کنترل ک می گریبه عبارت د

بـه   ین شـده و بازرسـ  یـی تع يبر طبق استانداردها ،د کاال و خدماتیه و تولیته

ه یـ وب و تهیت به منظور شناخت عیفیر کنترل کیناپذ ییاز اجزا جدا یکیعنوان 

 انجـام  یصـنعت  يدر همه واحدها یفیستم کنترل کیس ياز برایاطالعات مورد ن

 لیـ ب ذیـ ت هـر صـنعت بـه ترت   یبا توجه به وضع یکل یمراحل بازرس .ردیگ می

  :باشند می

  ه؛یل مواد اولیدر مرحله تحو. 1

 د؛یدر مرحله آغاز تول. 2

 نه؛یات پر هزیقبل از آغاز عمل. 3

 ؛ر قابل بازگشتیات غیقبل از شروع عمل. 4

   .گردد می وبیده شدن عیپوش که سبب یاتیش از آغاز عملیپ. 5
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 کار؛ یانیدر مرحله پا. 6

شـگاه  یا آزمایـ ات یممکن است در محل عمل ین مراحل بازرسیک از ایهر 

  .ردیانجام گ

 يک از مراحل ضـرور یهر  ،ن صنعتیاهاي  یژگین واحد با توجه به ویدر ا

مطابق آنچه گفتـه   .ن خواهد شدییها تع شین آزمایو محل انجام ا یفیکنترل ک

   .د در سه مرحله اعمال نمودیت را بایفیکنترل ک ،شد

  ؛هیت مواد اولیفیکنترل ک. 1

 ؛دین تولیکنترل ح. 2

 .ییکنترل نها. 3

  به صورت اجمال به آنها اشاره خئواهد شد. ک از موارد فوق یکه هر 

  هیت مواد اولیفی. کنترل ک1

 یت منبعیفید مشخصات و کیأیت ،فرموالسیونه شامل موارد مربوط به یمواد اول

بندي قبـل از ورود بـه چرخـه     مین شده و موارد مرتبط با بستهأکه گیاه از آن ت

  .شوند می تولید تست

یــات و کیفیــت مــواد موجــب دور شــدن تولیــدات از ئعــدم توجــه بــه جز

یید وزارت بهداشت خواهد شد و بـا در نظـر گـرفتن    أاستانداردهاي فنی مورد ت

کنندگان ممکن است ایجاد شـود در   سیت تولید و خطراتی که براي مصرفحسا

بعدي موارد داراي نقص احتمالی از سیسـتم تولیـد و عرضـه خـارج     هاي  کنترل

اضافی و اتـالف امکانـات تولیـد و نیـروي کـار      هاي  خواهند شد اما ایجاد هزینه

  .وجود خواهد داشت
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 دین تولی. کنترل ح2

د در یـ مراحـل تول  یرنـده تمـام  یت در واقـع در برگ یـ فین بخـش از کنتـرل ک  یا

توان به اسـتریل   می ها ن آنیتر خواهد بود که از جمله مهم یاتیعمل يها ستگاهیا

دقـت در نحـوه    ،انسانی و محیطـی یط تولیدشامل عوامل انسانی و غیربودن مح

بندي جهت حفاظت از تولید بعد از خروج از واحد، کامـل و درسـت بـودن     بسته

    .باشد می ...بندي و بسته اجزاي

  یی. کنترل نها3

این مرحله قبل از خروج محصول از واحد باید صـحت تمـامی مراحـل قبـل      در

یید و تمامی محصوالت از حیث پارامترهاي مورد انتظـار قابـل قبـول باشـد و     أت

  ییدیه نهایی از طریق واحد کنترل کیفیت اعالم گردد.أت

  :ط عملکرد واحدید و شرایبرنامه تول ،تین ظرفییتع

عـالوه بـر    یصـنعت  يواحـدها  يد مناسـب بـرا  یـ ت و برنامـه تول یـ انتخاب ظرف

ن یشـتر یدر جهت کسب ب یعامل ،انجام شده يگذار هینه از سرمایبه يبردار بهره

   .سود ممکن خواهد بود

است کـه  اي  هیاول يگذار هیمستلزم سرما یصنعت ينکه احداث واحدهاینظر به ا 

 يسـودآور  ،کم یلیخ يها تیلذا انتخاب ظرف ،باً ثابت استیموارد تقر یدر بعض

 يهـا  تیـ ع کوچک انتخاب ظرفیعالوه بر آن در صنا .سازد می رممکنیطرح را غ

کنـد کـه در آن صـورت     ي مـی ادیه زین سرمایمأگذار را مجبور به ت هیسرما ،باال

 .رود مـی  ع کوچک و احداث آن فراتریواحد مورد نظر از چهارچوب مطالعات صنا

 يازهـا ین ،مصـرف  يهـا  شناخت کانون ،بازار ین بخش با توجه به بررسیلذا در ا

بـاال و   يها تیظرف يت طرح با توجه به سودآوری.. ظرف.امکان صادرات و ی،داخل

    .گردد می نییتع یمصرف يازهاین ع کوچک ویصنا يها تیمحدود
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  :دن طرح در فاز اول ایجایت ایظرف ،با در نظر گرفتن موارد فوق

  تن 15 انواع دمنوش گیاهی. 1

  تن 15انواع دمنوش میوه اي. 2

پنج سال اول به صورت جـدول   يبرا يشنهادید پین اساس برنامه تولیر اب

    .باشد ) می1-3(

  در پنج سال اول یت اسمید نسبت به ظرفیدرصد تول. 11 جدول

  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول

80  90  100  100  100  

 يت واحـدها یریاز مـد  یمشـکالت ناشـ   ،دیر تولیمتغهاي  نهیباال بودن هز

 ياز کوچـک بـودن واحـدها    یناشـ  یاجتمـاع  یفت و مشکالت فرهنگـ یچند ش

  .موثرند يکارهاي  فتیل به کاهش شیهستند که در تما يموارد يدیتول

 ،انجـام شـده   يگـذار  هیشـتر از سـرما  یل بـه اسـتفاده ب  یگر تماید ياز سو 

از عملکـرد   یمشـکالت ناشـ   ،ثابـت  يگـذار  هیت بـا سـرما  یـ ش ظرفیافزا ییتوانا

د از جملـه  یـ خـط تول  يانـداز  تلـف شـده در راه  هـاي   زمان ،دیوسته خط تولیناپ

ن واحـد  یـ در ا .باشند می لیدخ يکارهاي  فتیش شیهستند که در افزا يموارد

 سـاعته در روز منظـور   8 يفت کـار ییـک شـ   ي،ن مـوارد یبا در نظر گرفتن چن

 5/7مجـاز  هـاي   يکاریبا توجه به ب يفت کارید کار در هر شیزمان مف .گردد یم

و  یالت رسـم یدر سال بـا توجـه بـه تعطـ     يکار يتعداد روزها .باشد می ساعت

   .شود می روز در نظر گرفته 270 ،ن صنعتیج در ایرا یالت فصلیتعط

  کیه طرح و برآورد مصرف هر یمواد اول

و  یاز مصـرف یه موردنیمواد اول ،محصول یمشخصات فنن بخش با توجه به یدر ا

بـا توجـه    ،اختصار کـالم  يسپس برا .گردد می انیها ب آن یمشخصات فن یمعرف

در  )،11 جـدول حات ارائـه شـده در   ید و با توجه به توضـ یند تولیت فرآیبه ماه

ک واحد ید یتول يشده برا یک ازمواد معرفیزان مصرف هر یم ،ک جدولیقالب 
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مقـدار مصـرف    ،د طـرح یـ ت تولیعات و ظرفیزان ضایذکر و بر اساس ممحصول 

 يعنوان شده بـرا  ین با توجه به مشخصات فنیهمچن .گردد می انه محاسبهیسال

الزم به ذکـر اسـت کـه     .گردد ي میریگ میها تصم ن آنیمأماده نسبت به منابع ت

ارزش  يمصـرف کـه دارا   و کـم  یراصـل یاز ذکر مواد و ملزومات غ ین بررسیدر ا

    .گردد ي میخوددار ،هستند يزیناچ يو اقتصاد یفن

  از طرح یه مورد نیمواد اول یمعرف .1

  واحد یه مصرفیمواد اول .11 جدول

 يعدد 30جعبه  / )...و سنبل الطیب، سیر ،اسطوخودوس ،علف چاي( ییدارو اهیگ

 نخ ی/بروشور داخل /oppرول  ي/چا لتریف /کارتن مادر /دمنوش

 هیمصرف مواد اولبرآورد  .2

 یه اصـل یزان مصرف مواد اولیم ،محصول یبا توجه به جدول باال و مشخصات فن

ن بـا توجـه بـه    یهمچنـ  .درج شده اسـت  )12(ها در جدول  عات آنیزان ضایو م

ن یمأنسبت به محل تـ  ی،عنوان شده و امکانات کارخانجات داخل یمشخصات فن

  .شده است يریگ میه تصمیک از مواد اولیهر 

  از واحدیه مورد نیانه مواد اولیبرآورد مصرف سال . 12جدول 

 واحد
 انهیمصرف سال

  هینام ماده اول محل
 موجود توسعه

 عددي دمنوش 30جعبه  داخلی  0 500،000 عدد

  کارتن مادر داخلی 0  10،000 عدد

  و میوه دارویی گیاه داخلی 0  30،000 تن

  فیلتر چاي داخلی 0  500 کیلوگرم

 opp رول داخلی 0  500 کیلوگرم

  نخ داخلی 0  500  دوك

  بروشور داخلی داخلی 0  500،000  عدد
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  دیزات خط تولیها و تجه دستگاه

 ین ارکـان طراحـ  یتـر  یمناسب از اساسـ  يها آالت و دستگاه نیماش يریبه کارگ

توانـد در   مـی  آالت مناسـب  نیچرا کـه انتخـاب ماشـ    باشد ی میصنعت يواحدها

در  .داشته باشد يثرؤنقش م يگذار هیسرما يساز نهیمحصول و بهت یفیبهبود ک

ان مشخصـات  یـ بـه ب  )7-2(حات ارائه شده در بخش ین بخش با توجه به توضیا

 ا خـارج کشـور پرداختـه   یها از داخل  ن آنیمأآالت منتخب و نحوه ت نیماش یفن

   .شود می

از یـ مورد ن يها د و بستین برآورد ابزار آالت و قیالزم به ذکر است که در ا

رنـد و در بخـش   یگ یقـرار نمـ   یمـورد بررسـ   ،هسـتند  ینییمت پـا یق يکه دارا

  .ابدی می ن موارد اختصاصیبه ا یصلآالت ا نیدرصد ارزش ماش یمحاسبات مال
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  دیخط تول يها زات و دستگاهیتجه

  آالتن یماشبرآورد  .13 جدول

 ن آالتینام ماش موجود توسعه

 اي بندي چاي کیسه ماشین بسته  0 1

  سیستم شستشو و رفع آلودگی  0  1

  آسیاب  0  1

  تاریخ زن جوهر افشان  0  1

  پمپ سانتریفوژ  0  1

  ماشین مخلوط کن  0  1

  آون  0  1

  انکوباتور  0  1

  اتوکالو  0  1

  کلونجر  0  1

  هود شیمیایی(بخش شیمیایی میکروبی)  0  1

1  0  Gc 
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  دیزات خط تولیآالت و تجه نیماش یمعرف

  یسات عمومیست و تأزایتجه. 1

ا بهبـود  یـ ل یـ جهـت تکم  ،دیـ تول یاصـل  يها عالوه بر دستگاه يدیهر واحد تول

 ،رگــاهیر تعمیــنظ یسـات جــانب یسأزات و تیــتجه يک ســریـ از بــه یــن یی،کـارا 

ط ید با توجه بـه شـرا  یموارد بان یانتخاب ا ... دارد.سوخت و ،برق ،سات آبیسأت

 .ردیـ انجـام گ  یطـ یمح سـت یز يهـا  تیند و محـدود یفرآ يها یژگیو ي،ا منطقه

  .   گردد می حیتشر ،ن طرح بر اساس موارد فوقیاز ایزات مورد نیسات و تجهیسأت

  شگاهیآزما. 2

بــه عنــوان  )3-3بخــش (محصــول  یفــیکــه در مبحــث کنتــرل ک ياز مــوارد

و هـا   یژگیل ویواضح است که به دل .دیمحصول ذکر گرداز یمورد نهاي  شیآزما

در ایـن   .اسـت  يشگاه در واحد ضـرور یک آزمایوجود  ،ها شیط خاص آزمایشرا

  شود. می متر مربع فضاي آزمایشگاهی برآورد 50بخش 

  رگاهیتعم. 3

جویی در وقت  و صرفه وجود تعمیرگاه در واحد با توجه به نوپا بودن واحد و عدم

رات یـ از بـه تعم ین مجرب در هر زمینه در صورت نافاده از متخصصو پول و است

  .خواهد شد يریگ فعال خارج از کارخانه بهره ياز خدمات واحدها ی،اساس

  سات برقیسأت. 4

 سـات بـرق  یسأت ی،سـات هـر واحـد صـنعت    یسأن تیتـر  ییر بنـا ین و زیتر یاساس

از  .بـه بـرق دارنـد    ازیـ د نیـ خط تول یاصل يها باً همه دستگاهیرا تقریز ،باشد می

ن یسـات و همچنـ  یسأر تیمربوطه بـه سـا   يکننده انرژ نیمأت ،برق يروین یطرف

   .کارخانه خواهد بود ییروشنا
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 دیاز خط تولیالف) برق مورد ن

سیسـات بـرق   أواحد موردنظر نیز همانند سایر واحدهاي صنعتی نیازمند ت

تـابلوي بـرق    ،کیلـووات  35انشعاب  ،برآورد صورت گرفته شده .باشد می رسانی

 باشد. در این بخش بـا توجـه بـه نـوع و     می ...کشی و کابل ،تابلوي فرعی اصلی و

ها حداکثر برق مورد نیاز هر دستگاه اسـتخراج شـده در تعـداد     کاتالوگ دستگاه

گـردد و   می کیلووات برآورد 25شود، در این بخش در مجموع  می دستگاه ضرب

آالت در فازهـاي بعـدي در نظـر     بـرداري از ماشـین   کیلو وات نیز جهت بهره 10

  شود. می گرفته

  ب) برق مصرفی سالیانه واحد

کننـده   مصـرف هاي  بر اساس زمان کار هر یک از بخشاي  در بخش توسعه

بـرق   ،مجموع مـوارد ذیـل   .شود می محاسبهها  توان مورد نیاز این قسمت برق و

  :دهد می مصرفی سالیانه واحد را تشکیل

کیلـووات   6000 :تجهیـزات اصـلی و روشـنایی    ها و برق دستگاه* مصرف 

  .ساعت

  سات آبیسأ. ت5

 باشد. می انشعاب مدنظر کشی متناسب با در این بخش خرید انشعاب آب و لوله

  آب مصرفی سالیانه واحد

مصـارف   سیسـات، أ، تبـه مصـارف خـط تولیـد     آب مورد نیاز واحدهاي صـنعتی 

فضاي سبز محوطه کارخانه خواهد رسـید. آب  بهداشتی نیز آبیاري  آشامیدنی و

  .مترمکعب 3200 مورد نیاز واحد:
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  سوخت مورد نیاز. 6

 ،تولیـد هـاي   برآورد سوخت مورد نیاز گرمایش واحد با توجـه بـه سـطح سـالن    

مقـدار سـوخت مصـرفی     .شود می رفاهی و خدماتی انجام -اداريهاي  ساختمان

ــا  ــع زیربن ــه ازاي هــر پنجــاه مترمرب ــه ب ــا آزمایشــگاه ،ي ســالن تولیــدروزان  ،ه

 متر مکعب گاز طبیعـی تخمـین زده   20رفاهی و خدماتی  ،اداريهاي  ساختمان

و به طـور متوسـط    این رقم با توجه به آب و هواي منطقه احداث واحد .شود می

  گردد. می متر مکعب برآورد 5000که درمجموع  در نظر گرفته شده است

  ساتیسأت. 7

ل یـ بـه دل  .باشـد  مـی  سـوخت  ی،صـنعت  يدر واحدها ينرژن ایمأاز منابع ت یکی

ی نـ یب شیپـ  یصـنعت  يدر همـه واحـدها   یسـات یسأن تیچنـ  ،شیت گرمـا یاهم

مـورد   ين دمـا یمأمختلف شـامل تـ   يموارد مصرف سوخت در واحدها .شود می

باشـد در   مـی  هیـ ل نقلیهـا و سـوخت وسـا    ش ساختمانیگرما ،دیند تولیاز فرآین

باشد کـه جهـت    می مربوطه داراي امتیاز گاز شهريبخش سوخت رسانی واحد 

  باشد. می کشی برداري از آن نیاز به لوله بهره

  :شیش و سرمایسات گرمایسأب) ت

 سرمایش مورد نیاز در واحد به شرح جدول زیـر بـرآورد   وسایل گرمایش و

  باشد. می همچنین یک دستگاه آب سردکن مخزنی مورد نیاز گردد: می

   



78   

 

 اي هاي گیاهی و میوه تولید دمنوش

 

  حفاظتیتجهیزات . 8

  .باشد می دوربین مورد نیاز 6در این واحد سیستم دوربین مدار بسته با 

  يساز ساختمان و محوطه برآورد تأسیسات .14 جدول

    مقدار کار  شرح ردیف

 مترمکعب  1000 حیو تسط يخاکبردار 1

 متر مربع  140 یوارکشیو د یحصار کش  2

 متر مربع  100 و آسفالت یابان کشیخ 3

 متر مربع  100 ییسبز و روشنا يفضا 4

 متر مربع  200 تولید 5

 متر مربع  45 تمییز کردن و جدا سازي   6

 متر مربع  150 ي)انبارها (محصول و ادوار  7

 متر مربع  40 آزمایشگاه 8

 متر مربع  30 اداري  9

 متر مربع  20 رختکن 10

 متر مربع  10  ینگهبان 11

  ازیمورد ن یانسان يرویمحاسبه ن

 يریکـارگ  ح و بهیت صحیریبه مد يادیهر سازمان تا حدود ز یو اثربخش ییکارا

ف هـر  یم شرح وظـا ین تعداد مشاغل و تنظییتع .دارد یبستگ یثر منابع انسانؤم

 .باشـد  می ک واحدیالت یتشک یاز اصول اساس ،شغل در طبقات مختلف سازمان

 همـراه  ین پست سازمانییو تع یانسان يرویاز نیه هر طرح با برآورد نیمراحل اول

 .باشد می

واحـد   یانسـان  يروهـا ین تعـداد و تخصـص ن  یـی در تع یمختلف يپارامترها

مـورد   يتـوان بـه سـطح تکنولـوژ     می ن عواملیاز جمله ا .دخالت دارند يدیتول

از یـ حدود تخصص و مهارت مورد ن ،ونیا اتوماسی ییزا ل به اشتغالیتما ،استفاده

  .اشاره کرد

   



79  

    
 

 فصل دوم: مطالعات فنی محصول

 

  نیروي انسانی طرح  .15جدول

 تعداد
 ازیمورد ن یانسان يروین

 موجود توسعه

 مدیر عامل 0 1

  اخذ مجوزها ،بازاریابی و فروش 0  1

  اداري و مالی 0  1

  انباردار 0  1

  کارگر 0  7

  نگهبان 0  1

  مسئول فنی 0  1

 تعداد کل 0  13

  ساختمان

کارخانـه از نظـر   سیسـات  أت اختصاص فضاي مناسب وکافی جهت امور تولیـد و 

محصوالت حائز اهمیـت   جابه جایی مواد اولیه و سهولت در امر تردد کارکنان و

، واحد تولیدي اعم از سالن تولیدهاي  مساحت مربوط به هر یک از قسمت .است

غیرتولیـدي بـه شـرح    هاي  ساختمان تعمیرگاه، آزمایشگاه و  سیسات وأانبارها، ت

 باشد: می جدول زیر
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يساختمان و محوطه ساز .15 جدول  

 واحد
 مقدار کار

 شرح
 موجود توسعه

 حیو تسط يخاکبردار 0 1000 مترمکعب

 یوارکشیو د یحصار کش 0 140 متر مربع

 و آسفالت یابان کشیخ 0 100 متر مربع

 ییسبز و روشنا يفضا 0 100 متر مربع

 0 500 متر مربع
 -کف سرامیک  mp سالن تولید طبق اصول

 سقف کاذب-کاشیدیوار 

 انبار در دو طبقه با قفسه بندي 0 200 متر مربع

 آزمایشگاهیهاي  شگاه با کابینتیآزما 0 50 متر مربع

 رختکن و سرویس بهداشتی 0 50 متر مربع

 با تمام امکانات يساختمان ادار 0 100 متر مربع

 و سرایداري ینگهبان 0 70 متر مربع

 نگیپارک 0  40  متر مربع

 یرفاه يساختمانها 0  0 مربعمتر 

 متر مربع
 

 نیزم 1000

 

 يساختمان و محوطه ساز ،نیزم

 متر مربع و در محل شـهرك  1000زمین محل اجراي طرح به مساحت  زمین:

  باشد. نظر میمدشماره صنعتی 

  پروژه   ياجرا يبند زمان

 يزیر برنامه ،باشد می ت پروژهیکه ضامن موفقها  پروژه ياز ارکان مهم اجرا یکی

 ین قاعده مستثنیز از این یصنعت ياحداث واحدها .پروژه است يدر دوران اجرا

   .ستین

منـد کـردن آنهـا     ها و قاعده تیفعال یها ضمن سازمانده تیفعال يبند زمان

ـ  یـ بـه ا  .گردد می ص به موقع منابعیت بهتر و تخصیریباعث مد ن ین منظـور اول
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هـا   است که انجـام بـه موقـع آن    یاساس يها تیک پروژه به فعالیشکستن  ،قدم

    .گردد می ز پروژهیآم تیباعث خاتمه موفق

حجـم هـر کـدام از     ید جـامع یـ پـروژه بـا د   ين ضرورت دارد مجـر یبنابرا

واحـد   يبـردار  ه و انتخاب مشاور تا مرحله بهرهیقات اولیاز مرحله تحقها  تیفعال

    .کند ینیب شیرا پت یهر فعال يد و زمان مناسب برایرا برآورد نما یصنعت

هـا زمـان شـروع و خاتمـه      تیـ فعال يازیـ ش نیسپس با شناخت روابـط پـ  

ن شـده پـروژه را   یـی کند که بتوانـد در مـدت تع   يزیر برنامه يها را طور تیفعال

مـوارد باعـث وارد نمـودن     یپروژه در برخ ير در اجرایخأچرا که ت ،ل دهدیتحو

    .باشد می ار سختیخواهد شد که جبران آن بس یخسارات

مختلـف از   يخذ مجوزهااپروژه با  ياجرا یاساس يها تین برنامه فعالیدر ا

زمان انجـام   .شود می ختم يبردار بهره ربط شروع شده و به اخذ پروانهیادارات ذ

در اتمام  یها و مشکالت احتمال تیز با توجه به حجم فعالیها ن تیک از فعالیهر 

تـوان بـه    مـی  ن مشـکالت یـ از جملـه ا  کهشـود  می ن زدهیت تخمیبه موقع فعال

ي انـداز  آالت و مشـکالت راه  نیمشکالت سفارش ماشـ  ،اخذ مجوز يمقررات ادار

    ... اشاره کرد.وی شیآزما

نمـودار  ( يبنـد  زمـان  يزیـ ر برنامـه  ،ن صـنعت یا يها یژگیبه و لذا با توجه

  .زیر نشان داده شده است طرح در شکل ياجرا )گانت

  پروژه ياجرا يبند زمان .3نمودار

  اتیشرح عمل

  سال اول

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

        0  0  0              آالت و ساخت نید ماشیسفارش خر

        0  0  0  0  0  0  0  0  0  يساز ات ساختمانیعمل ياجرا

      0  0  0                ساتیسأنصب ت

  0  0  0                    آالت نینصب ماش

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      اخذ مجوزها
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  فصل سوم

 مطالعات مالی اقتصادی 

  

  

ابتدا الزم اسـت   ،طرح ياقتصادهاي  و شاخص یزان سوددهین مییبه منظور تع

 ي،ا هیسـرما هـاي   نـه یکـل هز هـا (  نهیکه مشتمل بر برآورد هز یمالهاي  یبررس

و  )اسـتهالك  ،کارخانـه ي باالسـر  ي،رات و نگهـدار یـ تعم ،هیـ مواد اولهاي  نهیهز

  رد.یصورت گ ،باشد ی میم جداول مالیتنظ

گردش وجوه  ،انیست جداول سود و زیبا می زین یت مالین وضعییبه منظور تع 

ن یـ م گـردد. ا یو تنظ ینیب شیپ )سال 5(ن یدوره مع يو ترازنامه طرح برا ينقد

وجـود   یرا در آنها ارقام مشترکیل گردند زید همزمان و هماهنگ تکمیبا جداول

  خواهند داشت. ياز به همترازیدارند که ن

و هـا   از نسـبت اي  د تا پارهینما می جابیطرح ا یت مالیل وضعیوتحل هیتجز

زان یـ م يز محاسبه شوند تـا بـر مبنـا   یمطرح در صنعت ن ياقتصادهاي  شاخص

 .)باشـد  مـی  ط خـاص هـر کشـور مربـوط    یکه به شرا( ها ک از آنیت هر یمطلوب

حاصل ها  آن یو مبان ياقتصاد یمال ينسبت به برآوردها یدگاه کامل و جامعید

  گردد.
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ه یک از مـوارد بـرآورد سـرما   یـ محاسبه هـر   يارهاین فصل با ارائه معیدر ا

 ،ر طـرح یـ ثابـت و متغ هـاي   نهیهز ،کیرامون هر یح پیثابت و در گردش و توض

ده یـ انه طـرح محاسـبه گرد  ین سود سـال یمت تمام شده و همچنیو ق ینیب شیپ

قـرار   یطـرح مـورد بررسـ    يو اقتصـاد  یمالهاي  ن شاخصیسپس مهمتر است.

.. و ارائه .ان و ترازنامه وین فصل ضمن ارائه جداول سود و زیان ایدر پا اند. گرفته

  ساند.ر می طرح را به اثبات يریپذ هیتوج ي،اقتصادهاي  از شاخص یکامل

 ه در گردش و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما

مربـوط  هـاي   نهیانجام شده، هز یفنهاي  ین بخش طبق محاسبات و بررسیدر ا

 ين انواع انرژیتأم ی،ه مصرفینه مواد اولیگردش واحد از جمله هز در هیبه سرما

ر یو سـا  )مـه یا و بیـ (حقوق، مزا یانسان يروی..)، ن.(آب، برق، سوخت و ازیمورد ن

 .موارد برآورد خواهد شد

  انه و ارزش فروشید سالیبرنامه تول

 ن بخش بر اسـاس نحـوه عملکـرد واحـد انجـام     یا یمالهاي  یمحاسبات و بررس

  شود. می
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 ط عملکرد واحدیشرا .16جدول 

  انهیمت فروش سالیق

 (م ر)

  مت واحدیق

 (هزارریال)
 واحد

 یت اسمیظرف

 انهیسال
 فیرد نام محصوالت

 مورد نیاز کارشده نیاز مورد
 کار

 شده

مورد 

 نیاز

 کار

 شده

 1  دمنوشهاي گیاهی  0  15 تن 0 460000  0 6900

 2  اي هاي میوه انواع دمنوش 0  15 تن  0 320000 0  4800

 جمع کل 0 11700

 جمع موجود و توسعه 11700

  

 سـاعت  8 نوبت 1 هرباشد که در می روز 270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

  .می باشددر روز 

  یه مصرفیمقدار و ارزش مواد اول

عمـده   یو بـازاره  یداخلـ هاي  ه بر اساس استعالم از شرکتیمواد اول يها متیق

  ه است.شدن ییتع یفروش

 یه مصرفین مواد اولینه تأمیبرآورد هز .17جدول 

  انهیارزش سال

 (م ر)

  مت واحدیق

 (هزارریال)
 واحد

 انهیمصرف سال

 هینام ماده اول محل

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 داخلی  0 500،000 عدد  0 2,21  0 1104
عددي  30جعبه 

 دمنوش

  کارتن مادر داخلی  0  10،000 عدد  0  8,00  0  80

  و میوه دارویی گیاه داخلی  0  30،000 تن  0  25  0  750

  فیلتر چاي داخلی  0  500 کیلوگرم  0  17,00  0  9

  opp رول داخلی  0  500 کیلوگرم  0  28,00  0  14

  نخ داخلی  0  500  دوك  0  30,00  0  15

  بروشور داخلی داخلی  0  500،000  عدد  0  0,05  0  25

 جمع  0 1996,1
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  ازیمورد ن ين انواع انرژیتأمهاي  نهیهز

از هـر  یر مورد نیباشد که مقاد می از شامل آب، برق و سوختیمورد ن يانواع انرژ

ن یآخـر  يبـر مبنـا   يک از انـواع انـرژ  یواحد هر  يک محاسبه شده است. بهای

آن  ين شـده و بـر مبنـا   ییمربوطه تعهاي  وزارتخانه ياعالم شده از سوهاي  نرخ

 ها محاسبه شده است. ن نه مربوط به آیهز

  ازیمورد ن ين انواع انرژینه تأمیهز .18جدول

 

  یانسان يروینه خدمات نیهز 

ده اسـت و  شـ مختلـف انجـام   هـاي   از در ردهیمورد ن یانسان يرویبرآورد تعداد ن

بـر   متداول است.هاي  اریز معیک از پرسنل نیانه هر یمحاسبه حقوق ماه يمبنا

مربـوط بـه آن   هاي  نهیاز و هزیمورد ن یانسان يروین يه برآوردهاین اساس کلیا

جهـت   گردنـد.  می نییمزبور تعهاي  نهیانه) و جمع کل هزیسال يای(حقوق و مزا

، محاسـبه حقـوق   یاحتمـال  يافه کـار و اضـ  يدیـ ق پاداش و عیبرآورد نسبتاً دق

ن بر اسـاس مصـوبات سـازمان    یهمچن ماه محاسبه شده است. 14 يانه برایسال

ن یمه تـأم یاز کل حقوق پرسنل به عنوان حق ب درصد 23 ین اجتماعیمه تأمیب

و  یمه بازنشسـتگ ی، بیمه از کار افتادگی، بیمه خدمات درمانیشامل ب( یاجتماع

د بـه جمـع کـل حقـوق     یـ باشدکه با می سهم کارفرما مهینه بی) هزيکاریمه بیب

  پرداخت شده اضافه شود. 

   

 انهیمصرف سال مت (ریال)یق (م ر) ارزش کل
  شرح واحد

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه کل

 برق کیلووات ساعت  0 6000  0 450  0  2,70  2,70

 آب متر مکعب 0 3200  0 2830  0 9,06 9,06

 یعیگاز طب متر مکعب 0 5000  0 700  0 3,50 3,50

 جمع کل  0 15,26 15,26
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 یانسان يرویخدمات ن يها نهیهز .19جدول 

  انهیجمع حقوق سال

 ماه) (م ر) 14(

متوسط حقوق 

  انهیماه

 (م ر)

 تعداد
 ازیمورد ن یانسان يروین

 موجود توسعه موجود توسعه

 مدیر عامل  0 1 17  0 238

161  0  11,5  1  0  
اخذ  ،بازاریابی و فروش

  مجوزها

  اداري و مالی  0  1  11,5  0  161

  انباردار  0  1  8,5  0  119

  کارگر  0  7  8,5  0  833

  نگهبان  0  1  8,5   119

  مسئول فنی  0  1  12  0  168

   
 تعداد کل  0  13

  انهیسال يایجمع حقوق و مزا  0 1799

 جمع حقوق )درصد 23(مه ینه بیهز  0 412,9

 کل جمع  0 2212

  ه در گردشیو برآورد سرما يبند جمع

  شود: می ر محاسبهیز يدر گردش طرح مطابق الگو هیسرما

 یه و قطعات مصـرف ینه مواد اولیهز از:یه و قطعات مورد نیمواد اول )الف

 100 یو مـواد خـارج   يروز کـار  90 یمواد داخل(ک دوره سفارش ی يواحد برا

 شود. می گردش لحاظه در یاز سرما ی) به عنوان بخشيروز کار

نـه حقـوق و دسـتمزد کارکنـان بـه      یهز حقوق و دستمزد کارکنان: )ب

ه در گـردش  ی) محاسبه و در برآورد سرمايروز کار 68معادل (سال  0,25مدت 

 شود.  می لحاظ

واحد به  يروز کار 65از یمورد ن ين انرژینه تأمیهز از:یمورد ن يانرژ )ج

  شود. می محاسبهه در گردش یاز سرما یعنوان بخ

ـ یواحد ن يروز کار 60فروش هاي  نهیهز فروش:هاي  نهیهز )د از  یز جزئ

 انه است.)یدرصد ارزش فروش سال 1فروش هاي  نهی(هز ه در گردش استیسرما
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نـان محاسـبات و کـاهش    یت اطمیـ ش قابلیافـزا  يبرا ها: نهیر هزیسا )ي

  شود. می افزودهها  نهیدرصد موارد فوق به جمع هز 5 ،سکیر

 ه در گردشیجمع اقالم سرما. 20 جدول

  

  ارزش کل

 (م ر)

 تعداد / ارزش (م ر)

 يکار يروزها
 شرح

 موجود توسعه

 یه داخلیمواد اول 90 0 665,54  665,5

 یه خارجیمواد اول 100  0  0 0

 کارکنان يایحقوق و مزا 68 0 557,18  557,18

 يانواع انرژ 65  0  3,67  3,67

 درصد فروش)1( فروشهاي  نهیهز 60 0  26000  260,00

74٫32 7432  0  
 

 درصد) موارد باال 5( يجارهاي  نهیر هزیسا

1560٫71 1560,7  
  

 ه در گردشیجمع کل سرما

  

  ه ثابت و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما -3-3

است کـه   یمتعلق به واحد صنعتهاي  ییآن گروه از دارا ،ه ثابتیمنظور از سرما

 يات جاریان عملیدارند و به منظور استفاده در جر یا دائمینسبتاً ثابت  یتیماه

 ،ه ثابـت یسـرما عنـوان   بـه  کـه   شـوند  ي مـی نگهـدار  ،فروش يشرکت و نه برا

  گردد. می ز اطالقین بلندمدت ییا دارااي ی هیسرماهاي  ییدارا

زات خـط  یـ و تجههـا   توان دسـتگاه  می ه ثابتیدهنده سرما  لیاز اجزاء تشک

اثاثـه   ،هیوسائط نقل ي،ساز ساختمان و محوطه ،نیزم یی،ربنایسات زیتأس ،دیتول

  .. را نام برد..و يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز ي،لوازم ادار و

در  ییـ ک دارایـ حداقل طـول عمـر الزم شـمول     يبرا ياریچ معیگرچه ه

ـ یـ باها  ییل داراین قبیه ثابت وجود ندارد، اما ایطبقه سرما ک سـال  یـ ش از ید ب
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 نیکه هر ساله از ب یاقالم يپرداخت شده براهاي  نهیرا هزیز ،دوام داشته باشند

  شود. می انه محسوبید سالیتولهاي  نهیروند جزء هز می

 يکـه بـرا   ینـ یزم(ن یزمـ  يثابت بـه اسـتثنا  هاي  هی، سرمابا گذشت زمان

 ز دسـت خود را ا یده ت بهرهیقابل )ردیگ می احداث ساختمان مورد استفاده قرار

عمـر   ید در طـ یـ باهـا   ییـ ل دارایـ ن قبیتمام شده ا ين لحاظ بهایدهند. بد می

ن کـاهش  یـ ا نه منظـور گـردد.  یج به حساب هزیدشان به طور منظم به تدریمف

  شود. می دهیاستهالك نام ،تمام شده يبها یجیتدر

خ خروج از خـدمت ارزش  یمستهلک شده در تار یافت دارائیارزش قابل باز

 ییـ تمام شده نسبت بـه ارزش اسـقاط دارا   يشود. مازاد بها می خوانده یاسقاط

بـه عنـوان    ییـ د دارایـ دوره عمر مف ید طیاست که با یدهنده مبلغ نشان ،ثابت

سـه بـا   یچنانچـه ارزش اسـقاط در مقا   لحاظ شود.ها  نه استهالك در حسابیهز

وان از آن تـ  مـی  در محاسبه اسـتهالك  ،قابل توجه نباشد ییتمام شده دارا يبها

  نظر کرد. صرف

ــرا یمختلفــهــاي  روش  نــه اســتهالك وجــود دارد کــه  یمحاســبه هز يب

  است. ینه استهالك به روش خطیمحاسبه هز ،ن آنیتر متداول

به طـور   ،نسبت به ارزش اسقاط ییتمام شده دارا ين روش مازاد بهایدر ا 

حسـاب  ن مقـدار بـه   یـ شـود و هـر سـاله ا    مـی  میدر طول عمر آن تقس يمساو

  شود. می استهالك منظورهاي  نهیهز

  دیزات خط تولیآالت و تجه نینه ماشیهز

د بـر اسـاس   یـ زات بـه کـار رفتـه در خـط تول    یـ آالت و تجه نینه ماشـ یهز

ده است که عالوه بر یمعتبر برآورد گردهاي  به عمل آمده از شرکتهاي  استعالم

 يانـداز  جهت نصـب و راه ز ینهایی  نهیهز ،سازندگان ياعالم شده از سوهاي  نرخ

  آالت صرف خواهد شد. نیماش
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  دیزات خط تولین آالت و تجهین ماشیتأمهاي  نهیهز. 21جدول

 تعداد )م ر(ارزش واحد  )ارزش کل (م ر
 ن آالتینام ماش

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

٧٨٠٫٠٠ 0 780 0 1 0 
  بندي ماشین بسته

 اي چاي کیسه

٢٣٤٫١٦ 0 234,16  0 1 0 
  سیستم شستشو

  و رفع آلودگی

  آسیاب 0 1 0  64 0 64,00

  تاریخ زن جوهر افشان 0 1 0  183 0 183,00

  پمپ سانتریفوژ 0 1 0  13 0 13,00

  ماشین مخلوط کن 0 1 0  164 0 164,00

  آون 0 1 0  40 0 40,00

  انکوباتور 0 1 0  150 0 150,00

  اتوکالو 0 1 0  50 0 50,00

  کلونجر 0 1 0  30 0 30,00

40,00 0  40  0 1 0 
  هود شیمیایی

  (بخش شیمیایی میکروبی)

950,00 0 950  0 1 0 Gc  

134,908 
 

 موارد باال )درصد 5( ر مذکوریر موارد غیسا

 جمع 0 2833,07

 نه نصبیهز 0 100

 جمع کل 0  2933,065
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  سات عمومییزات و تأسینه تجهیهز .22جدول 

 تعداد هزینه واحد(م ر) )م ر(مت یق

 شرح
 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

100 0 100 0 1 0 
کیلو  35خرید امتیاز برق بقدرت 

 وات آمپر با ترانس

100 0 100 0 1 0 

 یاز آب شهرك صنعتید امتیخر

بهمراه لوله کشی و دستگاه کلر 

 زن

 بخاري گازي 0 3 0 15 0 45

60 0 60 0 1 0 
 50د امتیاز و کنتور گاز یخر

 یبهمراه لوله کش مترمکعب

 یکولر آب 0 4 0 8 0 32

15  0 30 0 4 0 

کوگازي جهت انبار(جهت تثبیت 

-رفاهی-دما در انبار محصول)

 مدیریت

  آبسرد کن 0 1 0 5 0 5

200 0 200 0 1 0 
سرور مرکزي با نرم افزار اداري 

 مالی

200 0 200 
 

 دیزل ژنراتور 0 1

12 0 2 0 6 0 
و  دوربین 6با  دوربین مدار بسته

 سیستم ارتباط تلفنی

  جمع 0 874
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 محوطه سازي و ساختمان. 24جدول 

  هزینه کل(م ر)  هزینه واحد(م ر)  مقدار کار  شرح ردیف

 120 0,12  1000 حیو تسط يخاکبردار 1

 140 1  140 یوارکشیو د یحصار کش 2

 50 0,5  100 و آسفالت یابان کشیخ 3

 80 0,8  100 ییسبز و روشنا يفضا 4

 1600 8  200 تولید 5

 310,5 6,9  45 تمییز کردن و جدا سازي   6

 900 6  150 ي)انبارها (محصول و ادوار 7

 32 7,55  40 آزمایشگاه 8

 210 7  30 اداري  9

 120 6  20 رختکن 10

 60 6  10  ینگهبان 11

 3892,5   495 جمع کل

 

 ل حمل و نقلیه و وساینه وسائل نقلیهز

مـورد ذکـر    يز بـرا یـ ناي  نهیله حمل و نقل هزیعدم برآورد وس با توجه به

  گردد. یشده برآورد نم

  ياثاثه ادارنه یهز

 هیـ ه اثاثیـ بابـت ته  ي،دیـ ن واحـد تول یا يبا در نظر گرفتن حجم امور ادار

  شود. می در نظر گرفته الیون ریلیم 874 مبلغ يادار
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 ورد تاسیسات مورد نیازآبر. 25جدول

 تعداد هزینه واحد(م ر) )م ر(مت یق
 شرح

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

100 0 100 0 1 0 
کیلو وات  35خرید امتیاز برق بقدرت 

 آمپر با ترانس

100 0 100 0 1 0 
بهمراه  یاز آب شهرك صنعتید امتیخر

 لوله کشی و دستگاه کلر زن

 بخاري گازي 0 3 0 15 0 45

60 0 60 0 1 0 
 مترمکعب 50و کنتور گاز  د امتیازیخر

 یبهمراه لوله کش

 یکولر آب 0 4 0 8 0 32

120 0 30 0 4 0 
کوگازي جهت انبار(جهت تثبیت دما در 

 مدیریت-رفاهی-انبار محصول)

 آبسرد کن 0 1 0  5 0 5

 سرور مرکزي با نرم افزار اداري مالی 0 1 0 200 0 200

12 0 2 0 6 0 
و  دوربین 6با  دوربین مدار بسته

 سیستم ارتباط تلفنی

 جمع 0 674

  يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز

 يگـذار  هیر محاسـبه شـده و در سـرما   یبه روش ز يبردار قبل از بهره يها نهیهز

  که به آنها اشاره می شود:شود می ثابت لحاظ

ه طـرح  یـ و ته ینه مطالعات مقدماتیبابت هز ه:ینه مطالعات اولیهز الف)

افـت  یو بابـت در  درصـد  3/0.. معـادل  .واحـد و س یو جـواز تأسـ   یهیتوج

 درصــد 1/0س و ثبــت شــرکت معــادل   یتأســ يالزم بــرا يمجوزهــا

  شود. می لحاظ ثابت يگذار هیسرما
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ـ ا :یالت مـال ینه ثبت قراردادها و تسهیهز )ب معـادل  هـا   نـه ین هزی

  شود. می در نظر گرفته یزان وام بانکیم درصد 065/0

 :یشیآزما يبردار و بهره يانداز اهمربوط به آموزش، ر يها نهیهز )ج

 يانـداز  نه راهیهز و یپرداخت يایروز حقوق و مزا 10نه آموزش معادل یهز

 در نظـر گرفتـه   يه و انـرژ یـ روز مـواد اول  2معـدل   یشیآزما يبردار و بهره

  شود. می

 يو بـرا  میلیون ریـال 12ماهانه  طرح: يدوره اجرا يجارهاي  نهیهز )د

  شود. می ماه در نظر گرفته 10مدت 

ـ یب شیپهاي  نهیهز )ح درصـد مـوارد فـوق بـه عنـوان       5/3 نشـده:  ین

  .شود می در نظر گرفته يبردار نشده قبل از بهره ینیب شیپهاي  نهیهز

 يبردار قبل از بهره يها هنیهز .26جدول 

  م ر)ارزش (
 شرح

 وجودم توسعه

22,07  0  
  . ..و ییه طرح اجرای، تهینه مطالعات مقدماتیهز

 ه ثابت)ی% سرما0,3(

7,36 0  
  مختلف يافت مجوزهایس شرکت و دریتأسهاي  نهیهز

 ه ثابت)ی% سرما0,1(

 طرح يدر دوره اجرا يجارهاي  نهیهز  0 120

 )ی% وام بانک0,065(یالت بانکیافت تسهیمربوط به درهاي  نهیهز  0 16,52

 )يه وانرژیروزمواداول2روز حقوق و 10(یشیآزما يو بهره بردار يآموزش، راه اندازهاي  نهیهز  0 91,5

 % موارد باال)3,5( يقبل از بهره بردارهاي  نهیر هزیسا  0 9,01

 جمع  0 266,5

  ه ثابتیاجزاء و برآورد سرما يبندجمع

  کند. می از طرح را برآوردیثابت مورد ن يگذار هیکل سرما ،رقم حاصل
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 ثابته یبرآورد سرما .27جدول 

 شرح م ر)موجود ( توسعه (م ر)

 دیزات تولین آالت و تجهیماش  0  2933,1

 یسات عمومیزات و تأسیتجه 0  674,0

 ه و حمل و نقلیط نقلیوسا 0 0

  يساختمان و محوطه ساز 0  3892,5

 يه و لوازم اداریاثاث 0  157,6

 يقبل از بهره بردارهاي  نهیهز 0  266,5

  جمع 0  7923,6

 يگذاره یکل سرما

ه در گـردش طـرح مقـدار کـل     یثابـت و سـرما   يگـذار  هیر سـرما یبا توجه مقاد

ه یدرصـد سـرما   90الزم به ذکر است که معـادل   شود. می برآورد يگذار هیسرما

طرح مـد   یمالهاي  م ترازین خواهد شد که در تنظیتأم یق وام بانکیثابت از طر

  رد.یگ می نظر قرار

 يگذاره یبرآورد کل سرما .28جدول 

 جمع
 یمتقاض بانک

 شرح

 )م ر(مبلغ  درصد )م ر(مبلغ  درصد

  سرمایه ثابت  1584,7 20%  6098,91 80% 7923,6

 سرمایه در گردش  1560,7 100% 0 0%  1560,7

9484,3  
 

6098,91  
 

  سرمایه گذاري جمع کل  3145,4

 

  دیتولهاي  نهیهز

از جهـت احـداث و   یـ مـورد ن  يگـذار  هید هر محصول عـالوه بـر سـرما   یتول يبرا

ت یـ انه و در طـول دوره فعال ید به صورت سـال یز باینهایی  نهیهز ،واحد يانداز راه

 ين انرژیتأم ،مانند حقوق کارکنان یشامل اقالمها  نهین هزیواحد منظور کرد. ا

شود تـا بتـوان بـر     می ر برآوردیثابت و متغهاي  نهین بخش هزیباشد. در ا می ...و
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و  یمـال هـاي   طـرح و محاسـبه شـاخص    یمال يترازها هیاساس آن نسبت به ته

  د.کراقدام  ياقتصاد

 ثابتهاي  نهیهز

کنـد.   یر نمـ یید تغیر سطح تولییاست که با تغ هاي نهیهز ،ثابتهاي  نهیهز

نـه  یاز اقـالم هز  یبعضـ  )کارخانـه  یلیتعط(د یزان تولیدن میرس 0هر چند با به 

بـا توجـه بـه کوتـاه      یمـال هاي  لیه و تحلیدر تجز یشوند ول می ز حذفیثابت ن

وجـود دارنـد. از   هـا   نـه ین هزیـ توان فرض کـرد کـه ا   ، میمدت بودن وقفه فوق

الت ینـه تسـه  یمـه کارخانـه و هز  ینه بیهزهایی  نهین هزیچنهاي  ن مثالیبارزتر

ـ  یز کـامالً ثابـت ن  یـ ناي  نـه یاز اقالم هز یباشند. بعض ی میافتیدر تـا   یسـتند ول

 ينه حقوق کارکنان دفتـر مرکـز  یبه عنوان مثال هز ت ثابت دارند.یماه يحدود

در مقدار  یرات جزئیین با تغید ندارد. همچنیزان تولیبه م یواحد بستگ يو ادار

  ز ثابت است.ین يدینه حقوق پرسنل تولیهز ،دیتول

درصـد خقـوق کارکنـان بـه      85   ین اسـتقالل یدر نظر گرفتن چن يلذا برا

  هـایی   ن بخـش یک چنـ یـ تفک ين بـرا یبنابراشود.  می نه ثابت منظوریعنوان هز

شود. در جـدول   می نه ثابت در نظر گرفتهیبه عنوان هزها  نهین هزیاز ا يدرصد

ن یـ شده است. در ستون درصـد ا  يبند ن واحد ارائه و جمعینه ثابت ایاجزاء هز

نـه و حـدود اسـتقالل آن از    ین هزیـ ت ثبـات ا یماه که ن شده استییتع جدول

  است. يمقدارد چه یزان تولیم

 ثابتهاي  نهیبرآورد هز .29جدول 

 شرح (م ر) یارزش دارائ درصد مبلغ (م ر)

 زاتیآالت و تجه نیماش 2933,1  5 146,7

 ساتیتأس 874 10 87,4

 ل حمل و نقلیوسا 0 10 0

 يساز ساختمان و محوطه 3392,5 2 67,9

301,9 
 

 ير و نگهدارینه تعمیجمع کل هز
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  ریمتغهاي  نهیهز

 ریـ تغ دیـ ر سـطح تول ییـ نه هستند که با تغیاز هز یر اقالمیمتغهاي  نهیهز

 يشـتر یه بیـ مـواد اول   ،شـتر شـود  ید بیعنوان مثال هر چه مقدار تول به ابند.ی می

 رییـ د تغیـ ت تولیـ اقالم نسـبت بـه ظرف   یز بعضین بخش نیاز است. در ایمورد ن

ـ     ینم درصد 100آن  یبستگ یول کند  می ا یـ ش یا افـزا باشد. بـه عنـوان مثـال ب

ـ   یر نمـ ییـ نـه حقـوق کارکنـان تغ   ید در حدود کم، هزیکاهش تول در  یکنـد، ول

ش ینـه حقـوق افـزا   یشـود، هز  يد، منجر به اضـافه کـار  یش تولیکه افزا یصورت

شـود   یکمتر شود، به کاهش پرسنل منجر م ید از سطح خاصیا اگر تولیابد ی یم

نـه حقـوق کارکنـان    یاز هزدرصد  15ن منظور یابد. به ای یز کاهش میو حقوق ن

از اقـالم   يز درصـد یـ ر مـوارد ن یشـود. در سـا   یر منظور مـ ینه متغیبه عنوان هز

ر واحـد را  ینه متغیر هزیشود. جدول ز ین بخش اختصاص داده میبه ا يا نهیهز

  دهد. ینشان م  راتییآن به تغ یهمراه با درصد وابستگ

 ریمتغهاي  نهیبرآورد هز .30جدول 

 مبلغ (م ر)
 شرح درصد

 موجود توسعه

 ه و قطعاتیمواد اول 100 0 1،996,622

  کارکنان يایحقوق و مزا 15 0 331,848

 يانواع انرژ 80 0 12,205

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90 0 271,713

91,434 0 
 

  دینشده تول ینیب شیپ يها نهیهز

 % موارد باال)3,5(

2،703,821 0 
 

 دیتول يها نهیجمع هز

 یاتیعمل يها نهیهز 85 0 597,975

3،301,8 0 
 

 دیر تولیمتغ يها نهیجمع کل هز
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  مت تمام شده محصولیق

طـرح مطـابق    يهـا  نـه یر طرح، کـل هز یثابت و متغ يها نهیبا محاسبه هز

  گردد. یم يبند جدول جمع

  انهیسالهاي  نهیبرآورد کل هز .31جدول 

 مبلغ (م ر)
 شرح

 موجود توسعه

  نه ثابتیهز 0 2881,42

 رینه متغیهز  0  3301,80

 انهیسال يها نهیجمع کل هز  0  6183,2

  طرح ياقتصاد يها و شاخص یمال يها صورت

 ي..) بـرا .ان و ترازنامـه و یـ (مشتمل بر سود و ز یمالهاي  ه محاسبات صورتیکل

ف و یز تعـار یـ و ن يبـردار  سـاله اول بهـره   5 یکسـاله طـرح و طـ   ی يزمان اجرا

 يوتریطرح به طور کامل توسط نرم افزار کـامپ  ياقتصادهاي  محاسبات شاخص

  انجام گرفته است.

  طرح يو اقتصاد یمال یابیارز

طـرح   ياقتصـاد هـاي   و شـاخص  یمـال هـاي   صورت يوتریج محاسبات کامپینتا

ل یآن از قب یاصلهاي  توان به شاخص می طرح بوده و عمدتاً ياز سودآور یحاک

ه و یبرگشـت سـرما  هـاي   سال ،د در نقطه سربه سریتولزان یم ی،نرخ بازده داخل

ه یـ بـر توج  یل قاطعید که دلکرد یتأک يه نقدیژه به سرمایان وینسبت سود و ز

 يابـر  يگذار هیدر سرما ینان کافیطرح و وجود اطم ياقتصاد يداریو پا يریپذ

  باشد. می نگونه واحدهایاحداث ا
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  طرح يو اقتصاد یمالهاي  شاخص .32جدول 

 یل مالیتحل

 گیاهان داروییایجاد واحد فرآوري عنوان طرح:  یج محاسبات مالینتا

  برنامه تولید سالیانه. 1

  انهید سالیبرنامه تول. 33جدول 

انه یمت فروش سالیق

 (م ر)

  مت واحدیق

 (هزارریال)
 واحد

 یت اسمیظرف

 انهیسال
 فیرد نام محصوالت

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 1  دمنوشهاي گیاهی 0  15 تن 0  800000 0 6900

 0  15 تن 0 500000 0  4800
هاي  انواع دمنوش

  اي میوه
2 

 جمع کل 0 11700

  جمع موجود و توسعه 11700

 میلیول ریال11700: جمع کل ارزش تولید سالیانه

  در پنج سال اول یت اسمید نسبت به ظرفیرصد تول. د2

  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

80          90        100           100       100   

 مقدار شرح فیرد

 86 یدرصد سهم منابع داخل 1

  34 د در نقطه سربه سریدرصد تول 2

 5 هیبرگشت سرماهاي  سال 3

  609,61 ال)یون ریلیثابت سرانه (م يه گذاریسرما 4

 3,29 يه نقدیژه به سرمایو انینسبت سود و ز 6
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هر شـیفت کـاري    روز در سال است که 270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

  ساعت در روز است.7,5 معادل

 اخذ وام. 3

ــورد درخواســت معــادل   ــرما  80وام م ن و یزمــ يه ثابــت منهــا یدرصــد س

 باشد.   می الیون ریلیم 6098,90معادل

  دیتولهاي  نهیهز. 4

  هزینه استهالك .34جدول 

  مبلغ

 (م ر)
 درصد

  یارزش دارائ

 (م ر)
 شرح

 ماشین آالت و تجهیزات  3392,5 5 146٫7

 تأسیسات 874 10 87٫4

 وسایل حمل و نقل 0 10 0

 ساختمان و محوطه سازي  3392,5 2 67٫9

301٫9 
 

 جمع کل هزینه تعمیر و نگهداري

  برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري .35 جدول

  شرح ارزش دارایی درصد )م ر(مبلغ 

 ماشین آالت و تجهیزات  2933,1 10 293٫3

 ساتیتأس 874 10 87٫4

 ل حمل و نقلیوسا 0 10 0

 ساختمان و محوطه سازي  3392,5 5 169٫6

 ياثاثه و لوازم ادار 157٫6 20 31٫5

581٫9 
  

 ثابت یجمع استهالك دارائ

53٫3 20 266٫5 
  نهیاستهالك هز

 يقبل از بهره بردار

635٫1 
  

 استهالكنه یجمع کل هز
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  هاي عملیاتی هزینه .36 جدول

  شرح )م ر(مبلغ 

 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز 0

 شگاهیآزما يجارهاي  نهیهز 60

 % فروش ساالنه)5فروش (هاي  نهیهز 585

 % فروش ساالنه)0٫5( حمل و نقلهاي  نهیهز 58٫5

 یاتیعملهاي  نهیجمع کل هز 703٫5

   مت تمام شده محصولیق. 5

  هاي ثابت برآورد هزینه .37 جدول

 )م ر(مبلغ 
 شرح درصد

 موجود توسعه

 کارکنان يایحقوق و مزا 85 0 1،880,5

 يانواع انرژ 20 0 3,1

 نه استهالكیهز 100 0 635,1

 ير و نگهدارینه تعمیهز 10 0 30,2

89,2 0 
 

 % موارد باال)3,5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز

2،638,1 0 
 

 دیتولهاي  نهیهز جمع

 یاتیعملهاي  نهیهز 15 0 105,5

15,8 0 
 

 % سرمایه ثابت) 0,2مه کارخانه (ینه بیهز

 % مقدار وام)2(یافتیالت درینه تسهیهز 100 0 121,98

2881,4 
 

  جمع

    

  )یت اسمی(بر اساس ظرف ریمتغهاي  نهیبرآورد هز .38دول ج

 مبلغ (م ر)
 شرح درصد

 موجود توسعه

 ه و قطعاتیمواد اول 100 0 1،996,622

 کارکنان يایحقوق و مزا 15 0 331,848

 يانواع انرژ 80 0 12,205

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90 0 271,713

91,434 0 
 

  دینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز

 % موارد باال)3,5(

2،703,821 0 
 

 دیتولهاي  نهیجمع هز

 یاتیعملهاي  نهیهز 85 0 597,975

3،301,8 0 
 

 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز
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  )یت اسمی(بر اساس ظرف انهیسالهاي  نهیبرآورد کل هز .39جدول

 )م ر(مبلغ 
 شرح

 موجود توسعه

  هزینه ثابت 0 2881,42

 هزینه متغیر 0 3301,80

 انهیسالهاي  نهیجمع کل هز 0 6183٫2

  یلماداول . ج6

  

  ژه طرحیان ویعملکرد سود و ز ینیش بیپ .40جدول 

  پنجم چهارم سوم دوم اول يبهره بردار يسالها

 1 1 1 0,9 0,8 یت اسمیدرصد از ظرف

 دات:یتول

 11700 11700 11700 10530 9360 کل فروش

 0 0 0 0 0 ل فروشیتعد

 11700 11700 11700 10530 9360 فروش خالص

 دیتولهاي  نهیهز

 1996,622 1996,622 1996,622 1796,96 1597,298 هیمواد اول

 2212,32 2212,32 2212,32 1991,088 1769,856 حقوق و دستمزد

 15,256 15,256 15,256 13,7304 12,2048 يانرژ

 307,9033 307,9033 307,9033 277,1129 246,3226 راتیو تعم ينگهدار

 158,6235 158,6235 158,6235 142,7612 126,8988 نشده ینیش بیپهاي  نهیهز

 596,8515 596,8515 596,8515 596,8515 596,8515 ثابتهایی  ییاستهالك دارا

 5287,576 5287,576 5287,576 4818,504 4349,431 دیتولهاي  نهیجمع هز

 5287,576 5287,576 5287,576 4818,504 4349,431 تمام شده محصول يبها

 6412,424 6412,424 6412,424 5711,496 5010,569 ژهیسود ناو
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 یاتیعملهاي  نهیهز

 703,5 703,5 703,5 633,15 562,8 یاتیعملهاي  نهیجمع هز

 5708,924 5708,924 5708,924 5078,346 4447,769 یاتیسود عمل

 یاتیر عملیغهاي  نهیهز

قبل از بهره هاي  نهیاستهالك هز

 يبردار
53,54249 53,54249 53,54249 53,54249 53,54249 

 434,1097 434,1097 434,1097 434,1097 434,1097 یالت مالینه تسهیهز

 487,6522 487,6522 487,6522 487,6522 487,6522 یاتیر عملیغهاي  نهیجمع هز

 5221,272 5221,272 5221,272 4590,694 3960,117 ژهیان ویسود و ز

 0 0 0 0 0 سود سهام

ات و یژه پس از کسر مالیسودو

 سود سهام
3960,117 4590,694 5221,272 5221,272 5221,272 

 18993,35 13772,08 8550,811 3960,117 0 یسود سنوات

 24214,63 18993,35 13772,08 8550,811 3960,117 سود نقل به تراز نامه
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  ابع و مصارفمن .41جدول 

 5221,272 5221,272 5221,272 4590,694 3960,117 ژهیان ویسود و ز

 596,8515 596,8515 596,8515 596,8515 596,8515 ثابت يهاییاستهالك دارا

  قبل از هاي  نهیاستهالك هز

  يه بردارربه
53,54249 53,54249 53,54249 53,54249 53,54249 

 5871,666 5871,666 5871,666 5241,088 4610,511 یاتیمنابع عمل جمع

 1584,975 ينقد يه گذاریسرما
     

 6099,902 وام بلند مدت
     

 5871,666 5871,666 5871,666 5241,088 4610,511 7684,877 جمع منابع

 مصارف

 7657,165 يا هیسرما يها نهیهز
     

  قبل ازهاي  نهیهز

 يبهره بردار
267,7125 

     

 0 0 0 156,071 468,2129 936,4259 ه در گردشیسرما

 بازپرداخت:
      

 1219,98 1219,98 1219,98 1219,98 1219,98 بانک یکمک مال

 اتیمال
 

642,5 642,5 642,5 642,5 642,5 

 سود سهام
 

0 0 0 0 0 

 1862,48 1862,48 1862,48 2018,551 2330,693 8861,303 جمع مصارف

 4009,185 4009,185 4009,185 3222,537 2279,817 1176,43- مازاد

 16353,48 12344,3 8335,113 4325,928 1103,391 1176,43- مازاد انباشته
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  شده ینیش بیترازنامه پ .42جدول

 يجار يها ییدارا
     

جمع  ینگیاضافه نقد

 شده
-1176,43 1103,391 4325,928 8335,113 12344,3 16353,48 

انبار و  يموجود

 مطالبات
936,4259 1404,639 1560,71 1560,71 1560,71 1560,71 

 يهاییجمع دارا

 يجار
-240 2508,03 5886,638 9895,823 13905,01 17914,19 

 ثابت يهاییدارا

 7657,165 7657,165 7657,165 7657,165 7657,165 7657,165 ثابت يگذار هیسرما

 2984,258 2387,406 1790,555 1193,703 596,8515 کسر استهالك جمع شده

ه یمانده سرمایباق

 ثابت يگذار
7657,165 7060,314 6463,462 5866,611 5269,759 4672,908 

نه قبل از بهره یهز

 خالص يبردار
267,7125 214,17 160,6275 107,085 53,54249 0 

 4672,908 5323,301 5973,695 6624,089 7274,483 7924,877 ثابت يهاییجمع دارا

 22587,1 19228,31 15869,52 12510,73 9782,514 7684,877 هاییجمع دارا

 ها یبده

 اعتبارات
 

0 0 0 0 0 

 اتیمال
 

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 میسود قابل تقس

 0 1219,98 2439,961 3659,941 4879,922 6099,902 وام بلند مدت

 1584,975 1584,975 1584,975 1584,975 1584,975 1584,975 ه سهامدرانیسرما

م نشده یسود تقس

 جمع شده
0 3317,617 7265,811 11844,58 16423,35 21002,13 

 22587,1 19228,31 15869,52 12510,73 9782,514 7684,877 ها یجمع بده

 يمحاسبه خالص گردش وجوه نقد

 منابع:
      

 5871,666 5871,666 5871,666 5241,088 4610,511 یاتیجمع منابع عمل

 ثابت هیارزش قراضه سرما
    

4672,908 
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 در گردش هیارزش قراضه سرما
   

1560,71 

 جمع منابع
 

4610,511 5241,088 5871,666 5871,666 12105,28 

 434,1097 434,1097 434,1097 434,1097 434,1097 یالت مالینه تسهیهز

 12539,39 6305,775 6305,775 5675,198 5044,62 یالت مالینه تسهیجمع منابع و هز

 مصارف

 7657,165 يه اینه سرمایهز
     

قبل از هاي  نهیهز

 يبهره بردار
267,7125 

     

 0 0 0 156,071 468,2129 936,4259 ه در گردشیسرما

 0 0 0 156,071 468,2129 8861,303 جمع مصارف

خالص گردش 

نه یوجوه(بدون هز

 الت)یتسه

-8861,3 4142,298 5085,017 5871,666 5871,666 12105,28 

خالص گردش 

نه یوجوه(با هز

 الت)یتسه

-8861,3 4576,407 5519,127 6305,775 6305,775 12539,39 

  

 محاسبه ارزش افزوده .43جدول

 2212,3 حقوق کارمندان و کارگران

 642,5 اتیمه و مالیب

 596,9 استهالك

 0,0 يدفتر مرکزهاي  نهیهز

 58,5 حمل و نقلهاي  نهیهز

 2570,0 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 0,0 ریسا

 6080,2 افزودهجمع ارزش 
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 یمحاسبه سهم منابع داخل .44جدول

 1،996,62 یه داخلیمواد اول

 2،212 حقوق کارگران

 643 اتیمه و مالیب

 596,9 استهالك

 0 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز

 59 فروش و حمل ونقلهاي  نهیهز

 2570 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 2019,20 ریسا

 10095,99 کل جمع

 
  مالی .45جدول

 0,45 ه سود خالصیحاش 4039,8 نه نقطه سربه سریهز

 50,00 سرانه ير بنایسطح ز 34,53 درصد نقطه سربه سر

 0,45 نسبت سود به فروش 20,56 هینرخ بازگشت سرما

 0,66 هیسرما نسبت سود به 4,86 هیبازگشت سرما يسالها

ه یه در گردش به سرماینسبت سرما

 ثابت
 3,29 يه نقدیسود به سرمانسبت  0,20

 86 یدرصد سهم منابع داخل 609,61 ثابت سرانه يه گذاریسرما

درصد ارزش ماشین آالت به سرمایه 

 ثابت
37,01 

 

 900,0 فروش سرانه

 170,18 متوسط حقوق سرانه

 0,52 درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

 0,49 حاشیه سود عملیاتی
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  مجوز تولید دمنوش در گروه مواد غذاییضمیمه: تقاضاي 

  جمهوري اسالمی ایران

  و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان

  اداره نظارت بر مواد آر ایشی، بهداشتی و مواد غذایی

  فرم درخواست صدور / تمدید پروانه ساخت و بسته بندي

 نام و نشانی واحد تولیدي  . 1

 :کارخانه / کارگاه

  :واقع در

  ....................................................:....... شماره پست تصویري.................:.شماره تلفن

 مشخصات واحد تولیدي. 2

  �بهداشتی ،آرایشی � آشامیدنی ،خوردنی  نوع واحد تولیدي یا بسته بندي

  نوع فعالیت
 � فقط بسته بندي �تولیدي و بسته بندي 

  �هاي دیگر فعالیت

 ها پروانه. 3

 :شماره و پروانه تاسیس از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزي

  :درمان و آموزش پزشکی ،شماره پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت

  پروانه مسئول فنی:

  : مدارج تحصیلی: نام و نام خانوادگی مسئول فنی

  ......................................:.تلفن ..........................................:.نشانی
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 . مشخصات فرآورده4

  :موارد مصرف:  نام فرآورده

   :مشخصات ظروف بسته بندي

  :وزن یا حجم خالص فراورده

 . فرمول فرآورده5

  درصد  نام شیمیایی به التین  نام تجاري  نام شیمیایی  ردیف

1          

2          

3          

4          

5          

  . روش ساخت  6

  روش ساخت بصورت مختصر توضیح داده شود
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 میکروبی و شیمیایی فرآورده نهایی ،فیزیکیهاي  ویژگی. 7

  نتیجه آزمون  انجام شدههاي  آزمایش  ردیف

1      

2      

3      

4      

نام و مشخصات منابع، مآخـذ و اسـتانداردهاي مـورد اسـتفاده در     . 8

  فرآورده نهاییهاي  فرمول ساخت و تعیین ویژگی

  تاریخ تکمیل پرسشنامه نام و نام خانوادگی مسئول فنی

  امضا

اظهــارنظر آزمایشــگاه مــواد غــذایی و بهداشــتی اســتان در مــورد توانــایی 

  :آزمایشگاه کارخانه براي آزمایش محصول مورد تقاضا

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  :اظهارنظر نهایی اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

  


