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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

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 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

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

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

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

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  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

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ 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 - 
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 عوامل بیولوژیک (زنبور براکون)د یتول - 

 عوامل بیولوژیک (کفشدوزك)د یتول - 

 بومادراند یتول - 

  اسطوخودوسد یتول - 
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 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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 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
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  )گروه کار عضو(      کن دیسف فاطمه دکتر

  )گروه کار عضو(      يکردافشار غالمرضا دکتر

  )گروه کار عضو(      یگنداب شهرام مهندس
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  )گروه کار عضو(      زاده ییرضا نیحس دکتر
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  )گروه کار عضو(        ولدان دیمج دکتر

  )گروه کار عضو(      انیهاد جواد دکتر

  )گروه کار عضو(        مهندس نوروزي

  )گروه کار عضو(        مهندس باستان

  )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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  مقدمه

هـاي ثانویـه    داراي متابولیـت شـود کـه    گیاهان دارویی بـه گیاهـانی گفتـه مـی    

هـاي   ترکیباتی هستند که توسط سـلول  گیاهی ههاي ثانوی متابولیت و باشند می

 رسند. نمی به مصرف خود گیاه اغلباما ؛ شوند گیاه تولید می

بهداشـت و  در ویـژه   ها کاربردهاي مختلفی در صنایع گوناگون بـه  این متابولیت 

محصـوالت آرایشـی و    مواد مؤثره دارویی، ها و مواد معطر، دارند. اسانس سالمت

هاي گیاهی   ، هورمون ها  کش  ها، قارچ  کش  علف ، ها  کش  ها، حشره  فرمون بهداشتی،

از ایـن   ها و یا بازدارنده رشد و نمـو)   انواع مقاومت (ایجادکننده و مواد آللوپاتیک

  .دارندي ا ها داراي اهمیت ویژه ترکیبات اسانس جمله هستند. در این میان

 یمـ یعظ ظرفیـت  ،رانیو معطر در ا ییاه دارویگونه گ 2000ش از یوجود ب

ـ یو طب ا يع داروسازیاست که نه تنها در صنا ـ دار يا ژهیـ ارزش و یران بلکـه   ؛دن

و هـا   هـا مثـل اسـانس    از آن یاهـان و مـواد اسـتخراج   ین گیـ ا ير کاربردهایسا

گـر  ید يو... کاربردهـا  یبهداشـت  -یشـ یآرا ،ییع غذایصنا در یاهیگ هاي عصاره

  کند. می ن برابریها را چند ارزش آن

هـاي طـب مـدرن     رسد مردم از یک سري نارسـایی  به نظر میدر حالی که 

 کهندا هدگیاهی روي آورهاي  فرآوردهاند و به طور روزافزون به سمت  خسته شده

افزایش تقاضا توجه بـه آمـار زیـر     براي تعیین میزان گردش مالی ناشی از سطح

  :ضروري است

  ؛  در صنایع داروسازي میلیارد دال 65استفاده از ترکیبات گیاهی  -

  ؛میلیارد دالر 48در صنایع عطر، طعم و رنگ  -

  ؛  میلیارد دالر 53در صنایع آرایشی و بهداشتی  -

  ؛میلیارد دالر 12در صنایع تولید سموم و کودهاي گیاهی  -

 8,5هـاي گیـاهی    نوشـابه  هـاي طبیعـی و   کننده در صنایع تولید شیرین -

  .میلیارد دالر گردش مالی گیاهان دارویی است
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و کارآفرینـانی کـه بـا    هـا   اي است براي رشد و نمو استارآپ این فضا زمینه

  آورند. می از این دست رويهایی  نگاه رو به آینده به فعالیت

  تعریف کارآفرینی  

نشـأت   ،متعهد شـدن  معنی به Entreprender ياز کلمه فرانسو ینیواژه کارآفر

کـه از   باشـد  مـی  داراي ایده و فکرجدیدکه کارآفرین فردي است و  گرفته است

م با بسیج منابع و مخـاطره مـالی و اجتمـاعی    أوکار تو طریق فرایند ایجاد کسب

 .کند می محصول یا خدمت جدیدي به بازار عرضه

وري، انـ سـطح ف  ي، ارتقـا يش نـوآور ی، افزاینین آثار توسعه کارآفریمهمتر

جـاد اشـتغال و   ی، اید دانـش فنـ  یـ ش تعداد ثبت اختراعات و ابـداعات، تول یافزا

SME توانـد   یجـه مـ  یع ثروت در سطح جامعـه اسـت کـه در نت   ید و توزیها، تول

تمایز و  ،کارآفرین به دنبال ایجاد ارزش و را در برداشته باشد یش ثروت ملیافزا

ا و ایجـاد نیـاز در افـراد بـه     حرکت در مسیر برتري که در واقع پاسخ بـه نیازهـ  

  .هاست محصوالت جدید و خالقانه از جمله کارهاي آن

  الزم براي کارآفرین  هاي  مهارت

بایـد   ،بینـی شـده   پـیش اهـداف   بـراي موفقیـت  رسیدن به  یک کار آفرین براي

مین أتـ  ،نظـارت  ،سـازي  تیم ،طراحی محصول ،ریزي الزم براي برنامههاي  مهارت

  :باشند می ها موارد هشتگانه زیر داشته باشد که مهمترین آن.. .منابع مالی و

  ؛)فروش ،خرید ،تولید ،انبار ،مدیریت تولید(مدیریت فنی . 1

  ؛مدیریت منابع انسانی. 2

  ؛مدیریت راهبردي. 3

  ؛مدیریت زمان. 4

  ؛مدیریت خطرپذیري. 5
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ــازار . 6 ــازار(مــدیریت منــابع و شــناخت ب مهــارت در  ،انجــام تحقیقــات ب

مهـارت در   ،مین روش فـروش أمهـارت در تـ   ،تبلیغـات  مهارت در ،گذاري قیمت

    )توزیعهاي  تعیین شیوه

  ؛مین مالیأحسابداري و ت -مدیریت مالی . 7

  .مدیریت سرمایه. 8

کـافی   توجه ها آن جزییات به باید کارآفرین یک که شود می پیشنهاد ضمناً

  آورد. عمل هبمهارت باال تالش الزم را  به رسیدن براي و باشد داشته

گــروه  ،در بخــش محصــوالت نهــایی حاصــل از فــرآوري گیاهــان دارویــی

کـارآفرینی را   بـراي  رقـابتی  البتـه  و بـاز  فضـایی  بهداشتی و آرایشی محصوالت

ی یسازد؛ البته محصوالت آرایشی و بهداشـتی خـود بـه تنهـا     می ممکن و میسر

باشند و در  می مللی رو به گسترش و پرتقاضاال که در سطح بین صنایعی هستند

    .ایران سرانه مصرف باالیی دارند

یـک  هـاي   یک کارآفرین در کنار شناخت از روحیـات و وظـایف و قابلیـت   

کارآفرینی باید از شـرایط عمـومی و تخصصـی کسـب و کـاري کـه دسـت بـه         

کـارآفرینی  در ایـن بسـته    .کارآفرینی درآن خواهد زد اطالع کافی داشته باشـد 

تـالش خواهـد شـد بـه      اندازي یـک واحـد تولیـدي    سنجی راه ضمن ارائه امکان

وکـار   انـدازي و مـدیریت کسـب    راه ،بررسی و ارائـه مهـارت الزم بـراي طراحـی    

 .پرداخته شود
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 محصول یو مشخصات فنها  یژگیو

شـماره   ي،بنـد  بسـته  ی،مشخصـات فنـ   ي،بنـد  طبقه ،ن بخش نام و کاربردیدر ا

  :قرار خواهد گرفت یمحصول مورد بررس يو استانداردها یتعرفه گمرک

  بهداشتی  , آرایشی تعریف

 منظـور  بـه  نـاخن  مـو،  پوسـت،  روي پاشـیدن  ریختن، مالیدن، براي که موادي

محصـوالت آرایشـی و   . رونـد  مـی  کـار  هبـ  سـازي  جـذاب  و زیباسازي پاکسازي،

  معطرکـردن،  ،تمیزکـردن  منظـور  بـه  کـه  هسـتند  محصوالتی یا بهداشتی مواد

 تمـاس  در) ناخن و مو پوست،( بدن خارجی هاي بخش با محافظت، یا زیباکردن

 اسـم و  هم بـه صـورت   تواند می انگلیسی در Cosmetic کازمتیک لغت .هستند

   .صفت به کارگرفته شود هم به صورت

) Cosmetic( آرایشـی  بهداشتی محصول یک از اروپا اتحادیه رسمی تعریف

  :است چنین

 پوست، جمله از( بدن خارجی مختلف هاي قسمت با که محصوالتی یا مواد

 مخـاطی  غشـاء  و دنـدان  بـا  یـا ) تناسلی هاي اندام خارجی بخش لب، ناخن، مو،

 از محافظـت  یـا  بـو  تغییر ظاهر، تغییر کردن، معطر کردن، تمیز منظور به دهان

  .  هستند تماس در خارجی عوامل

  ند از:ا عبارتنام و کاربرد محصوالت بسته کارآفرینی 

 .کننده پوست روشن ،آبرسانی سریع ،ضد دست مغذي ،ضد پیري :کرم

 .کننده همراه با نرم ،ضدریزش مو :شامپو

 .دور چشم،�بدن ،کننده سفت :لوسیون

  .سرم مو

 .چسب مو
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  .ضد آفتاب گیاهی

  محصوات عمده بسته تعریف

شـود.   مـی  امولسـیون گفتـه   ،مـایع در مـایع دیگـر    ه پخش و پراکندگیب کرم:

ریـز یـک مـایع (ماننـد روغـن) در      هاي  محلولی است که در آن قطره امولسیون

به زبان ساده  .آنکه با یکدیگر درآمیزند، پراکنده است مایعی دیگر (مانند آب) بی

 .گویند می مخلوط آب و روغن را امولوسیون

لوسـیون و اگـر مقـدارروغن آن بیشـتر     اگر مقدا آب آن بیشتر باشد به آن 

کرم یک امولسیون یـک امولسـیون جامـد یـا نیمـه       گویند. می باشد به آن کرم

ثره تشـکیل  ؤکننده و مـواد مـ   ماده امولسیون ،مواد روغنی ،جامد است که از آب

    .سازند می پایه آب و پایه سیلیکونی ،را با پایه چربیها  شده است. کرم

ـ   براساس نوع کـاربرد و   خصـوص در بخـش گـروه هـدف      هگـروه هـدف (ب

نـوع کـرم    3کیفیت و قیمت این  .توان فرموالسیون را انتخاب کرد می درآمدي)

  .آب و سیلیکون افزایش پیدا یابد ،به ترتیب چربی

 (Champana) چامپانابه نام  هندو	از یک واژه (Shampoo)	شامپو شامپو:

است. قبل از پیدایش شامپو به صورت امروزي،  دادن گرفته شده ماساژ	به معناي

و  کتیـرا 	وچوبکـ 	و سـدر 	مردم براي شستشوي موي خود از مواد گیـاهی ماننـد  

دارد،  از آنجا که موهاي افـراد بـا هـم تفـاوت     .نمودند استفاده می مواد معدنی	یا

هـاي یـک شـامپوي سـالم      شـود. از ویژگـی   یز ساخته مـی شامپوهاي متفاوتی ن

پوسـت و چشـم و بـوي مطبـوع آن      تحریـک  عدم توان به سهولت شستشو، می

 .اشاره کرد
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موضعی است که براي استفاده  فرآورده	نوعی) Lotion: فرانسوي( لوسیون

بـاالتري دارد و   گرانـروي  ژل	و کرم	شود. لوسیون نسبت به روي پوست تهیه می

  .شود تا اصطکاك را از بین ببرد ، بر روي پوست مالیده میبالم	برخالف

  مورد نیاز براي شروع فعالیت هاي  الزامات و مجوز

 وت اسـت  داشتن مجوز از نهادهاي نظارتی از الزامات تولید این گروه از محصوال

و  سازي تجاري 2 صورت به تواند این محصوالت و ایده خود را می یک کارآفرین

  ند از:ا که عبارت وارد بازار کند

تولیـد   :تولیدي داراي مجوزهاي الزمهاي  رفیت خالی واحدظاستفاده از  .1

و  به سازمان غذا و دارویی کشـور در تهـران  باید  کار براي این کهبدون کارخانه 

و بـا اخـذ    در سراسـر کشـور مراجعـه کـرده    ها  معاونت غذا و داروي استان یا به

 با تهیـه مسـتندات   و ها وارد مذاکره شد لیست تولیدکنندگان داراي مجوز با آن

  .دکر اقدام دارو و سازمان غذا ازتقاضاي مجوز نسبت به 

بـراي ایـن مرحلـه کـه      ، کهاندازي یک واحد تولیدي جدید ساخت و راه. 2

سـیس از سـازمان   أالزم اسـت در ابتـدا جـواز ت    باشـد،  می نیزتر  و طوالنی زمانبر

صـنعتی اسـتان   هاي  هركشبه شرکت  سپس ،معدن و تجارت اخذ شود ،صنعت

پس از طـی مراحـل سـاخت و     که کردمورد نظر مراجعه و زمین الزم خریداري 

ـ  کـه شـود   مـی  برداري صـادر  ساز و نصب دستگاه و تجهیزات پروانه بهره ده دارن

بـه معاونـت غـذا و دارو مراجعـه کـرده و تقاضـاي        توانـد  می برداري پروانه بهره

بـراي کارخانـه و خـط     ،هـا  بازدیدهاي کارشـناس را به نماید که پس از  مجوزها

  توان مجوز گرفت. می تولید و در مرحله بعد براي محصوالت

صورت  هب ،از ابتداي کار و در زمان خرید زمین براي احداث واحد البته باید

در  ومکتوب مراحل استعالم براي پیشبرد کار از معاونت غذا و دارو انجـام شـود   
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خبـره فعـال در   هاي  .. از کاشناس.هر مرحله نیز براي طراحی نقشه ساختمان و

  .جو شود و این معاونت پرس

سـیس  أبراي شروع فعالیت و اخذ مجوزهاي الزم باید جواز ت کد آیسیک:

بنـدي کـاال و خـدمات     در طبقـه  .ن و تجارت کسب شودمعد ،از سازمان صنعت

 کـه  است کدهاي آیسیک خاصی تعریف شده )براي هر محصول (گروه محصول

 . استهادي در جدول زیر ارائه شده ناین کدها براي محصوالت پیش

  هاي آیسیک کد .1جدول 

  شرح محصول کد آیسیک

 کننده دست و صورت کرم نرم 24241432

 کننده مرطوبکرم  24241431

 انواع کرم آرایشی و بهداشتی 24241430

 رایشیآلوسیون بهداشتی و  24241480

  شامپو معمولی 24241311

 شامپو طبی 24241316

  

 ظرفیت تولید محصوالت  .2جدول 

  واحد ظرفیت اسمی   ردیف

  تن  15  شامپو ضد ریزش مو ۱

  تن  10  کرم ضد آفتاب گیاهی ۲

  تن  15  شامپوبدن  ۳

  تن  15  لوسیون سفت کننده ۴

  تن  10  چسب مو ٥

  تن  10  کرم گیاهی ضد پیري ٦

  تن  10  )خشک و معمولی و چربهاي  لوسیون بدن (مخصوص پوست ٧

  تن  12  سرم مو ٨

  تن  12  لوسیون دور چشم ٩

  تن  15  شامپو همراه با نرم کننده ١٠

  تن  10  کرم دست مغذي ١١

  تن  12  کرم آبرسانی سریع ١٢

  تن  15  گیاهی روشن کننده پوستکرم  ١٣
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سسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران      ؤم :محصول ياستانداردها

 اعـالم کـرده اسـت کـه    را به تفکیک  محصوالت مختلفو نحوه آزمون ها  ویژگی

مـده اسـت و   آچند نمونه از استانداردهاي مرتبط با این بسته کارآفرینی در زیر 

 سسـه اسـتاندارد و  ؤقابـل دانلـود در سـایت م   سایر موارد به تفصیل و با اسـناد  

 .تحقیقات صنعتی ایران موجود هستند

  3572 شماره استاندارد ،هاي آزمون ها و روش ویژگی، شامپو موي سر

  7169 شماره استاندارد ،بنـدي ارزیابی و طبقـه ،ضد آفتـابهاي  فـرآورده

مصـارف  کننـده جهـت    هاي آزمون صابون مایع ضدعفونی ها و روش ویژگی

  2218  شماره استاندارد ،پزشکی

  22716:2006  گذاري نشانه و بندي بسته، بهداشتی آرایشیهاي  فرآورده

 ه و روند مصرف محصولین مواد اولیمأنحوه ت

 ،با توجه به ماهیت مواد اولیه ،خت محصوالت از بازار داخلیواد اولیه سامین مأت

 .کمبـود و تنشـی مشـاهده نگردیـده اسـت      ،تجربیات گذشـته و ترسـیم آینـده   

ها  و اسانس عصاره ،این شرکتهاي  مهمترین مواد اولیه مورد استفاده در فرمول

فعال داخلـی ماننـد؛ زردبنـد و سـها     هاي  که این مواد از طریق شرکت باشند می

 وارد چرخه تولیـد  QCگذاري توسط واحد  بعد از صحه هستند و خریداري قابل

   .شوند می

مواد اولیـه نگهدانـده و همـراه نیـز از بازرگانـان معتبـر بـا اخـذ         ین همچن

 وزارت بهداشت خریـداري یید أپروفورما و در گریدهاي دارویی و آرایشی مورد ت

کـه  هـایی   شرکتلمینتی نیز از هاي  تیوپبندي و  انواع ظروف بسته گردند و می

  .تهیه استیید سازمان غذا و دارو باشند در داخل کشور قابل أمرد ت
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 مدیریت بازاریابی

ریـزي، بـه    برنامـه  هـا،  از تجزیه و تحلیل فرصت ؛عبارت استمدیریت بازاریابی 

بـا هـدف ایجـاد و حفـظ مبـادالت مطلوبیـت       ها  اجرا و کنترل برنامه کارگیري،

  بازارهاي هدف به منظور نیل به اهداف سازمانی.  

 و فلسفه فـروش را مفهوم  ،خدماتی و تجاري ،بسیاري از مؤسسات تولیدي

هـایی کـه از ایـن فلسـفه      سازمان و دهند می سر لوحه نگرش بازاریابی خود قرار

هـا بـه    کنندگان از کاالهاي تولیدي آن این باورند که مصرف بر کنند، می پیروي

هـاي   مگر اینکـه سـازمان کوشـش وسـیعی را در زمینـه      ؛خرند نمی اندازه کافی

  هاي خود انجام دهد.فروش شخصی و تبلیغات و ترویج کاال

رغـم تصـورات اکثـر مـردم فقـط در       بازاریـابی علـی   :بازاریابی و فروش

کوتاه مدت براي فروش کاالهاي نیمه ضروري و لـوکس و تشـریفاتی   هاي  تالش

تولیـدي، تـوزیعی و   هـاي   از فعالیت اي شود بلکه آن شامل مجموعه نمی خالصه

  کننده نهایی برساند. دست مصرف تر به تر و ساده تجاري است که کاالها را سریع

  ازاریابیبهاي  واسطه

اندازي یـک سیسـتم    راه وایجاد  برايباال هاي  هزینه ،متناسب با نوع این صنعت

اما  ؛.. نیاز دارد.زمان زیاد براي آموزش و ایجاد مشتري و ،توزیع و پخش مستقل

آرایشی و مدیریت سیستم توزیع و پخش که در حال توزیع و فروش محصوالت 

 ند کـه در ترین راه رسیدن به بـازار هسـت   ترین و سریع بهداشتی هستند مناسب

  بازاریابی نقش مهمی دارند.هاي  واسطه ،این بخش

ــاي  واســطه ــابی شــامل واحــدها ه ــل یبازاری ــاي  شــرکتی مث خــدمات ه

 هستند.و... دالالن  ،مالیهاي  واسطه کننده کاال، مؤسسات توزیع بازاریابی،
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  دار متمرکز یا هدفبازاریابی 

در ایـن نـوع    .ترین شیوه بازاریـابی اسـت   دار مناسب براي فعالیت بازاریابی هدف

هاي مختلـف یـک بـازار نامتنـاجس را      قسمت ها و  بازاریابی، بازاریاب تمام بخش

هـاي   ها یک یا چند قسمت را که با توجه بـه مزیـت   ده و از بین آنکرشناسایی 

 ها زیاد است براي فعالیت خود انتخـاب  ت در آناستراتژیک شرکت امکان موفقی

بـا ایـن    کنـد.  مـی  هاي دیگر بازار را به سایر فروشندگان واگـذار  کند و بخش می

توسـعه  هاي  بندي بازار همراه است شرکت برنامه روش با تمرکز بازار که با بخش

ـ    ،بازار  خـوبی و بـا کنتـرل و اثرگـذاري بـاالیی      هتبلیغات و تخصـیص منـابع را ب

 .تواند به انجام برساند می

  آمار واردات و صادرات   یبررس

دسترسی به میزان واردات و صادرات با توجه به عـدم یکپارچـه بـودن سیسـتم     

 ،میسـر نیسـت  گمرکی کشور دسترسی به آمار صادرات و واردات به طور دقیـق  

توانـد   مـی  با این حال توجـه بـه گـردش کـاالیی و مـالی در بازارهـاي جهـانی       

ندازي از شرایط حال حاضر داروهاي گیاهی دنیا و آینده ایـن محصـوالت   ا چشم

  .ایجاد کند

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

به این دلیل است که که مصرف گیاهان دارویی نتایج بهتر و عـوارض کمتـر    ...و

  .دارد

مصـرف  (رشد مصرف گیاهـان دارویـی    طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی

کـه   است در صورتی 3به  15نسبت به داروهاي شیمایی  ها) فله و انواع فرآورده
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اي بیشترین ذخایر گیاهان دارویی است کشور آسیایی دار 7در ایران که یکی از 

  باشد. می این نسبت عکس

 باعـث  مختلـف  يکشورها نیب روزافزون ارتباط و یجهان يبازارها گسترش

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

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

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

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

 بـا اقتصـاد   تعامـل  بسـتر  نیتـر  یالزامـ  يدیتولهاي  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

 یشـ یران در اسـتفاده از لـوازم آرا  یـ ا صورت گرفته،هاي  یبا توجه به بررس

بعد از عربستان به خـود اختصـاص داده اسـت     راخاورمیانه رتبه دوم  یبهداشتو

که البته با لحاظ کردن واردات قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی ایـران در صـدر   (

ـ یدختـران ا  د زنان ویدهنده عالقه شد ن خود نشانیقرار خواهد گرفت که ا  یران

ـ با .باشـد  مـی  ن محصوالتیا به استفاده از ت یـ فید همـواره از محصـوالت بـا ک   ی

سـالمت انسـان    و پوسـت  يرو یمیر مسـتق یثأت یشیرا مواد آرایم زیکناستفاده 

م وگـول محصـوالت   یمعتبر را استفاده کنهاي  مارك د هموارهین رو بای دارد، از

ان یرسـد مشـتر   مـی  به نظر یخارجهاي  برند را محصوالت ویز م.یرا نخور یتقلب

هـم   و شـتر یب يرا هـم مانـدگار  یـ را به خـود اختصـاص داده باشـند ز    يشتریب

  .باشد می شترید داخل بیگر محصوالت تولیتشان از دیفیک

مراقبـت از پوسـت،    يهـا  ماننـد فـرآورده   یشـامل محصـوالت  واردات ایران 

بـدن و ضدترشـح عـرق، عطـر و      يداها مو، بوز یشیو آرا یزگیپاک يها فرآورده

 يهـا  ن و بعد از اصـالح صـورت، فـرآورده   یمرتبط با قبل، ح يها ادکلن، فرآورده
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ش نـاخن  یمربوط به آرا يها و فرآورده یشیآرا يش چشم، پودرهایمرتبط با آرا

  .شود یدست و پا م

دات ربر اساس اعالم رسمی در گزارش خبري سازمان صدا و سیما حجم وا

میلیـارد   14000برابر با  )1394محصوالت آرایشی و بهداشتی در سال گذشته (

 .تومان بوده است

بهداشتی در کشـور، باعـث شـده تـا شـاهد عرضـه       هاي  مصرف باالي کرم

بـا نـام   هـا   سفانه این کرمأمت. تقلبی از کشور چین در بازار ایران باشیمهاي  کرم

 .شود می برندهاي معروف اروپایی در کشور چین تهیه و وارد ایران

  محصوالت مشابه یبررس

 يرامترهااز پا یبرخ به که باشند می ثرؤمت محصول میبر ق یمختلف يپارامترها

    :شود می به شرح زیر اشارهمهم 

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

    .مت تمام شده محصول داردین قییرا در تع يا نقش عمده ،باشد 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 تول ریمتغهاي  نهیم در هزیر مستقیثأاز تیمورد ن یانسان يروینه نیهز. 4

   .مت تمام شده محصول داردیو ق

ب یـ ن ترتیـ به ا ،ثر استؤمت فروش محصول میق يد واحد رویت تولیظرف

سـربار باعـث   هـاي   نـه یق سرشـکن نمـودن هز  ید از طریت تولیش ظرفیکه افزا

   .گردد می مت تمام شده محصولیکاهش ق
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  بازار مصرف ایران وضعیت تولید و

واحـد   96ت یاز عضـو  یران حـاک یـ نده ایو شو یشی، آرایع بهداشتینجمن صناا

ن واحـدها،  یـ ن ایدر ب. ن انجمن استیدر ا یو بهداشت یشید محصوالت آرایتول

د خط چشـم، چهـار   ینه تولیک واحد در زمید ادکلن، ینه تولیهشت واحد در زم

د رنگ مـو، دو واحـد در   ینه تولید رژ لب، هشت واحد در زمینه تولیواحد در زم

نـه  یواحـد در زم  33د ژل بـدن،  یـ نـه تول یرژ گونه، دو واحـد در زم د ینه تولیزم

د یـ نـه تول ید کرم پودر، چهـار واحـد در زم  ینه تولید کرم، چهار واحد در زمیتول

د کـرم  یـ نه تولید الك ناخن، شش واحد در زمینه تولیکرم موبر، دو واحد در زم

  .کنند یم تید ژل دست و صورت فعالینه تولیضد آفتاب و پنج واحد هم در زم

زدیک ن شود، درصد هزینه ماهانه خانوار صرف این اقالم می 15تا طرفی  زا

سـاله اسـتفاده    18-24به نیمی از لوازم آرایشی و بهداشـتی را در ایـران افـراد    

درصد). با افـزایش سـن و تحصـیالت مصـرف ایـن محصـوالت        47,4کنند ( می

درصـد در   9,8ساله، به  34تا  25درصد در افراد  28,5کند و از  کاهش پیدا می

 .رسد ساله می 44تا  35جمعیت 

درصـد) امـا   32,3( کننـد  هـا مصـرف مـی    بیشترین لوازم آرایش را دیپلمـه 

هـا قـرار دارنـد؛ بـا افـزایش       درصـد) پشـت سـر آن    29,1دارندگان لیسانس با (

  .کند تحصیالت این میزان کاهش پیدا می

کشـور بـازار هـدف و    مـام جمعیـت   ت در خصوص لـوارم بهداشـتی تقریبـاً   

  باشند. می ...صابون مایع و ،کننده مواردي همچون شامپو مصرف
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  تولیدکننده ایرانیهاي  رقبا و مهمترین شرکت

با هدف تولید محصوالت مراقبـت   1376شرکت طبیعت زنده در سال 

ها قبل از آن ایده ایجاد  از پوست و مو بنیان نهاده شد هرچند که سال

تولید محصوالت با کیفیت مراقبت از پوسـت و مـو بـا    شرکت با هدف 

کنندگان پدیـد آمـده بـود. از     ثره طبیعی جهت منفعت مصرفؤمواد م

 ،لوسـیون ضـد چربـی    ،تولیدات شرکت محصوالتی از قبیل لوسیون تقویت مـو 

  .... و لوسیون ضد شوره

البراتوارهاي آرایشی و بهداشتی ببـک یکـی از پیشـگامان    

 50باشد که حدود  می رایشی در ایرانصنعت بهداشتی و آ

سال پیش در این زمینه به فعالیـت مشـغول بـوده اسـت.     

ـ  می شرکت ببک را ن تولیدکننـدگان  یتوان جزء یکی از اول

محصوالت آرایشی و بهداشتی در ایران دانست و همچنـین الزم بـه ذکـر اسـت     

 باشد. یمضد آفتاب فیزیکی هاي  شرکت ببک اولین تولیدکننده کرم

شرکت پاکرخ به عنوان یکی از پیشروان اصلی صـنعت  

ایـن   شـود.  مـی  آرایشی و بهداشتی در ایران محسـوب 

با عنوان البراتور دکتر حمیـدي   1342شرکت از سال 

د. شـرکت پـاك رخ بـا توجـه بـه کیفیـت       کـر محصوالت خود را به بازار عرضه 

دگان قـرار  کننـ  بندي همواره مورد توجه مصـرف  مطلوب تولیدات و زیبایی بسته

  است. گرفته

هـاي   گیـري صـنعت فـراورده    نقطه عطف و سرآغاز شـکل 

ی دارد. ایـن پیونـد   یـ بهداشتی کشور با نـام داروگـر همزا  

سـال دارد همـواره بـا     75عمیق که اکنون عمري بیش از 

  .ابداع و خالقیت و عرصه این صنعت قرین بوده و هست
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بیش از نـیم  اي  شرکت البراتوار داروسازي مینا با سابقه

قرن داراي تجربیات ارزشـمند علمـی در زمینـه تولیـد     

ایـن   .باشـد  مـی  بهداشتی و آرایشی ،محصوالت دارویی

گیري از آخرین دستاوردهاي علم داروسازي در دنیا بـا همکـاري    شرکت با بهره

کادري متخصص و ورزیده توانسته است محصـوالت خـود را بـا تنـوع بسـیار و      

 .ر عرضه نمایدبهترین کیفیت به بازا

سـال سـابقه    35شرکت گروه بهداشتی فیروز با حدود 

باشـد   هاي ایرانی می در حال حاضر از بزرگترین شرکت

در زمینه طراحی تولید و توزیع محصـوالت   که انحصاراً

نماید. فرموالسیون دقیق و  بهداشتی کودك فعالیت می

هاي این  فراگیر از مزیت پویا استفاده از مواد اولیه مرغوب و اعمال کنترل کیفی

  .ایم شرکت است که در حفظ و ارتقاء آن کوشا بوده

  

در تهــران  1355شــرکت شــامپو ســدر صــحت در ســال 

سیس شد. این شرکت در حال حاضر به عنـوان یکـی از   أت

ــوآوران در پیشــتازان و ــرین و صــنعت شــوینده و ن  بزرگت

معتبرترین شرکت بخش خصوصی ایران در زمینـه تولیـد   

  .باشد می آرایشی مطرح محصوالت شوینده، بهداشتی و

شالوده و بنیان شرکت تولیدي محصوالت آرایشی و بهداشتی 

ریـزي و   مقدم پـی  توسط خانواده پایدار 1346گالن در سال 

ـ    تحت مدیریت آقاي علی پایـدار  د، و کـر کـار   همقـدم آغـاز ب

کننـده و   پـاك  ،تدریج تولید محصوالت آرایشی و بهداشـتی  هب

  .همچنین مواد اولیه مرتبط در زمره اهداف شرکت قرار گرفت ،شوینده
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تحت عنوان البراتوار دکتـر   1360در سال البراتوار شرکت  

 ،هاي کرمـر ینظ ید محصوالت بهداشتیر با هدف تولیجهانگ

 د ویـ س گردیتأسـ  ییع ظرفشـو یشامپو و مـا ،فوم ،لوسیون

پرمـون و  هـاي   بـا برنـد   آن توسعه یافته است و محصوالت

 .هربکس در بازار مصرف کشور و بازارهاي صادراتی موجود هستند

  ضد   کننده پوست روشن ،آبرسانی سریع ،دست مغذي،�ضد پیري :کرم

  

  .کننده پیري و جوانکرم .3دول ج

  داروسازي عماد  آگوا مکس تونیک پاك کننده و جوان کننده صورت اصفهان

  (تحت لیسانس فرمول)

  جوان کننده صورتماسک کلی  اصفهان

 (ماسک خارس)

  داروسازي عماد  آگوا مکس

  (تحت لیسانس فرمول)

  داروسازي عماد  آگوا مکس کرم جوان کننده و مرطوب کننده صورت اصفهان

  (تحت لیسانس فرمول)

  داروسازي عماد  آگوا مکس کرم جوان کننده و ضد پیري صورت اصفهان

  (تحت لیسانس فرمول)

  داروسازي عماد  آگوا مکس 1و ضد پیري دور چشم  کرم جوان کننده اصفهان

  (تحت لیسانس فرمول)

  داروسازي عماد  آگوا مکس 2کرم جوان کننده و ضد پیري دور چشم  اصفهان

  (تحت لیسانس فرمول)

  داروسازي عماد  آکوامکس کرم جوان کننده و روشن کننده اصفهان

  داروسازي عماد  آکوامکس کرم جوان کننده و روشن کننده اصفهان

  آبرسان .4جدول 

  داروسازي عماد  اپی مکس لوسیون افترشیو آبرسان بعد از اثالح اصفهان

  فیسا  راسن کرم مرطوب کننده ابرسان قوي سمنان

  پارس حیان  بایومارین سرم آبرسان قزوین

  بهداران طب سلفچگان  لوسوئن محلول ضد چروك و آبرسان پوست قم
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  پوستکننده  روشن. 5جدول 

  دکتر محمدعلی شاه طالبی  ابیانه کرم روشن کننده اصفهان

  پارس حیان  درماسیف کرم روشن کننده پوست قزوین

کرم پوشاننده و روشن  اصفهان

 کننده صورت

  دارویی ریحان نقش جهان  نم ساز

  دوکارژابیز  ببک کرم روشن کننده روز ایران

  دوکارژابیز  ببک کرم روشن کننده پوست  ایران

کرم روشن کننده حاوي  قزوین

 عصاره گیاهی

  پارس حیان  هیدرودرم

  پارس حیان  هیدرودرم کرم روشن کننده بدن نیقزو

  رسپینا آراء پارس  مارگریت کرم لک بر روشن کننده علوم پزشکی تبریز

کرم روشن کننده حاوي  سمنان

 A-E-Cویتامین هاي

  فیسا  گلوده

  ببک  بتیس -ببک  کرم روشن کننده روز یدبهشتیشه

کرم روشن کننده و ضد لک  یدبهشتیشه

حاوي آربوتین و عصاره خار 

 مریم

  ببک  سریتا

  ببک  بتیس -ببک  کرم روشن کننده شب یدبهشتیشه

علوم پزشکی 

 قزوین

  پارس حیان  آردن 2کرم روشن کننده شماره 

کرم روز روشن کننده  کاشان

 ظاهري پوست

  باریج اسانس  باریج اسانس

 و هیلویکهک

 راحمدیبو

  البراتوارهاي گیاهی طبیعت زنده  سینره کرم ضد لک و روشن کننده

علوم پزشکی 

 لرستان

  صابونسازي الهی  درمالیفت کرم روشن کننده پوست

 -سیدري روشن کننده کرم مازندران

  چگین

  پاك پاك

کرم روشن کننده حاوي  کرج

 آربوتن

  يالبراتوار اخو  سی گل
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 همراه با نرم کننده - ضد ریزش مو  :شامپو .6جدول 

  دکتر شاه طالبی  ابیانه شامپوي گیاهی با عصاره بابونه اصفهان

هاي  شامپو موهاي چرب حاوي عصاره اصفهان

 گیاهی وویتامین

  بازرگانی سینابینش  سوي

شامپو موهاي معمولی حاوي عصاره بهاي  اصفهان

 گیاهی وویتامین

سالمت اندیشان نور (سینا   سوي

  بینش)

هاي  شامپو موهاي خشک حاوي عصاره اصفهان

 گیاهی وویتامین

  بازرگانی سینا بینش  سوي

شامپو حاوي عصاره گیاهی تقویتی  اصفهان

 مخصوص موهاي معمولی

میس آرمیس اسپادانا   کیوپ

  (فوماکف)

شامپو حاوي عصاره گیاهی مخصوص موهاي  اصفهان

 خشک و رنگ شده و آسیب دیده

اسپادانا  میس آرمیس  کیوپ

  (فوماکف)

  سهامی عام کف  داروگر شامپوحاوي عصاره گیاهی رانیا

  2پاکشو   اوه شامپو حاوي عصاره گیاهی رانیا

  جاوید  ایوان گیاهیهاي  شامپو حاوي عصاره رانیا

  گلران  121-آراي  شامپوگیاهی براي موهاي معمولی رانیا

  ایران ناژو  ناژو موگیاهی شامپوضدریزش رانیا

-لطیفه شامپوگیاهی حاوي عصاره مورد رانیا

  ژوت

  پاکرخ

جان یآذربا

 یشرق

شامپوبراي موهاي معمولی حاوي عرقیات 

 گیاهی

  حکیم مومن تبریزي  عذرا

شامپو تقویت کننده موي سر حاوي  قزوین

 گیاهیهاي  عصاره

  شهد آرا کاسپین  طلسم

 دور چشم  –لوسیون: سفت کننده. 7جدول 

و فرم کرم سفت کننده  سمنان

 دهنده بدن راسن

  فیسا  راسن

ژل سفت کننده پوست  علوم پزشکی قزوین

 صورت

  سروش طراوت طبیعت  سروینا

محلول ضد چروك و سفت   قم

کننده پوست حاوي 

 االستین و کالژن

  بهداران طب سلفچگان  لوسوئن

البراتوارهاي گیاهی طبیعت   سینره کرم سفت کننده پوست راحمدیه و بویلویکهک

  زنده

  M&Mسینره، ام اند ام و البراتوارهاي داروهاي   کرم سفت کننده پوست یاسوج
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  عت زندهیطب یاهیگ )2(فرمول شماره 

  الهی  درمالیفت کرم سفت کننده پوست علوم پزشکی لرستان

  دور چشم. 8جدول 

 سرم مو. 9جدول 

  پارس حیان  هیدرودرم کرم دور چشم قزوین

  پارس حیان  آردن کرم دور چشم آقایان قزوین

  پارس حیان  درماسیف ژل دور چشم قزوین

 قزوین
کرم ضد چروك دور چشم و 

 دور لب
  آراشیمی پارس  پرودرما

  لیان رخ  میشا کرم دور چشم قم

  باریج اسانس  باریج اسانس کرم دور چشم کاشان

ه و یلویکهک

 راحمدیبو
  سینره کرم دور چشم

البراتوارهاي گیاهی طبیعت 

  زنده

علوم پزشکی 

 لرستان
  صابونسازي الهی  درمالیفت چشمکرم دور 

 -جوو -ون یکال ون براق کننده مو(سرم مو)یلوس رانیا

  نایو

فراز  یو بهداشت یشیع ارایصنا

  بهداشت

  سینا بینش  دراگو سرم مو اصفهان

  داروسازي عماد  آکوامکس سرم نرم کننده و حجم دهنده مو اصفهان

  یفاراب ينوش دارو  دیافش روغن جوجوبا يسرم مو حاو رانیا

  يالبراتوار اخو  گل یس ت مویسرم تقو رانیا

  اوژن اشتهارد  آلبورا سرم موي سر رانیا

  گلران  آراي سرم موي سر رانیا

  باریج اسانس  باریج اسانس سرم تقویت کننده مو کاشان

  ثمین سیرجان  جرورویال سرم مو کرمان

ه و یلویکهک

 راحمدیبو

  البراتوارهاي گیاهی طبیعت زنده  سینره مو کننده نرم سرم

  شدا کیش  مورانو سرم مو شیک

  سبز گلسار  دوبینا-مارال سرم موي سر کرج

  سبز گلسار  مارال سرم موي حاوي ویتامین کرج

  سبز گلسار  مارال -آتوسا گیاهیهاي  سرم مو حاوي روغن البرز
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 چسب مو. 10جدول

 

   

  داروسازي جهانگیري  پرمون سرم مو لرستان

دهنده و براق کننده سرم حالت  اراك

 مو

  آقاي سیروس روشن  سینوا

حالت دهنده مو بدون  ياسپر رانیا

 گاز(چسب مو)

 یو بهداشت یشیع ارایصنا  پادینا

  کادوس

  گلران  121-آراي چسب موي سر رانیا

-تیال-عطرآگین ژل موي سربسیارقوي(چسب مو) رانیا

  رنه-موبان

آرایشی وبهداشتی 

  عطرآگین

  کیا بهداشت  پانا چسب مو رانیا

جان یآذربا

 یشرق

  هجرت  اشوشا چسب مو

ژل چسب موي سر با حالت  قزوین

 دهندگی قوي

  آرا شیمی پارس  آي پالس

  پاك بین تن  دیبه چسب مو قم

  تابش نورقم  زین چسب موي سر قم

  فومن شیمی  کاسپین چسب مو النیگ

شرکت تولیدي مرجان   هانا گستر چسب مو همدان

  فیروزه همدان

  شینت کیسور  نتیسور سر يچسب مو ياسپر شیک

  شینت کیسور  نتیسور یوپیسر ت يچسب مو شیک
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  ژل گیاهی ضد آفتاب  .11جدول 

داروسازي دکتر   نیتکس-هربکس spf60کرم ضد آفتاب رنگی با لرستان

  جهانگیري

دکتر داروسازي   نیتکس-هربکس spf40ژل ضد آفتاب گیاهی رنگی با   لرستان

  جهانگیري

  ویدا  اویتا-مندوزا SPF=60کرم ضد آفتاب حاوي رنگدانه  ایران

مخصوص  50کرم ضد افتاب با فاکتور  کرج

 پوستهاي چرب

  کیا بهداشت  پانا

حاوي  spf=40کرم ضد افتاب  کرج

 e5و  eهاي  ویتامین

  کاج تهران  کاج

  ایران آوند فر  ژیال 30کرم ضد افتاب بدون روغن  کرج

  باریج اسانس  باریج اسانس spf 25کرم ضد آفتاب با  کاشان

کرم ضد آفتاب روشن کننده و ضد چروك  قزوین

 SPF=50با 

  پارس حیان  بایومارین

کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده با  قزوین

SPF:60 

  آراشیمی پارس  پرودرما

فاقد چربی  SPF=50کرم ضد آفتاب با  قزوین

 مخصوص آقایان

  پارس حیان  آردن

  پارس حیان  نیرا ،سان سیف SPF 40کرم ضد آفتاب آقایان با  س

کرم ضد آفتاب روشن کننده و ضد چروك  نیقزو

spf 35 

  پارس حیان  آردن

  پارس حیان  هیدرودرم spf=30کرم ضد آفتاب کودکان با  نیقزو

  د دارو تاکستانیتول  نیفرست ال spf 25کرم ضد آفتاب با  نیقزو

  نگارین گستر کیمیا  موتاك spf29کرم ضد آفتاب با  یدبهشتیشه

  سیببک و بت  سیبت -ببک  SPF40کرم ضد آفتاب  یدبهشتیشه

  سرمه  ساویز 35کرم ضد افتاب ساویز  یدبهشتیشه

حاوي  SPF 30کرم ضد آفتاب با  ایران

 Eگیاهی و ویتامین هاي  عصاره

  دلبان  دلبان

-دیال-نوترجی-جی حاوي عصاره چاي spf=45کرم ضد آفتاب  رانیا

-سپاو-بهفر-ژیکس

  راتین

  جی
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رایشی و بهداشـتی در  آتولیدي کشور در بخش محصوالت هاي  تعداد واحد

محصـوالت قاچـاق هـر روز بیشـتر و      این در حالی است کهوحال افزایش است 

محصوالت تولیدي سایر کشورها از طریق مبـادي   ،شوند می بیشتر به کشور وارد

قانونی و با توجه به شرایط پسابرجام و گسترش ارتباطات تجاري بـازار بـزرگ و   

قدیمی داخلی در حال بـه  هاي  اند و شرکت جذبه کشورمان را در پیش گرفته پر

در کنار ایـن بـازار پـر تقاضـا بـا       .شان هستند روزرسانی و ارتقاي شرایط رقابتی

براي موفقیت در این بازار  .گذاري باالتر رفته است ود این رقبا ریسک سرمایهوج

ـ    گیرنـد را بـراي شـروع     نمـی  کـار  هباید چند نکته کلیدي و آشنا را کـه همـه ب

  :گذاري در نظر داشت و به دقت اجرا کرد سرمایه

مشخص و دقیق  ،باید در ابتداي کار یک برنامه بازار منظم :برنامه بازار -

 ،ثر بـر طراحـی محصـول را تعریـف    ؤدر این برنامه تمـام اجـزاي مـ    .ن کردتدوی

عمومی و تخصصـی  هاي  رقابتی را تعیین و استراتژيهاي  شرایط رقبا و موقعیت

روز رسانی مدام نقشه راه حضور در بـازار و   را در بخش بازار مشخص کرد و با به

تواند بـدون داشـتن    ینم هیچ شرکتی .واقعی ترسیم کرد شرایط رقابتی را کامالً

  .یک استراتژي بازاریابی و فروش امکان موفقیت بزرگ را براي خود متصور باشد

اگرچه این دو مقوله در موضـوع بسـیار تعیـین     :بندي تبلیغات و بسته -

امـا در بسـیاري از    ،کننده و البته تخصصی و جدا از هم در مباحث بازار هستند

ـ     اولین موارد با در کنار هم قرار گرفتن  صـورت   هقـدم بـراي جـذب مشـتري و ب

بقـا و سـودآوري و برندسـازي بـراي      ،فـروش بیشـتر   .مکمل براي هـم هسـتند  

  .غیرممکن است محصوالت جدید بدون تکیه به این دو موضوع کامالً

در زمان تهیه برنامه بازار و در بخش تبلیغات باید متناسب با نوع این کـاال  

 ،معرفی محصول را براي مشـتریان عـام  ها  سمو گروه هدف مدنظر شیوه و مکانی

 ... هـر کـدام بـه تفکیـک مشـخص کـرد      .فروشـندگان و  ،و متخصصانها  پزشک

را نبایـد   )استفاده از ابزارهاي بازاریابی تحت شبکه (سوشال مارکتینگهمچنین 
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و ها  و کتابچهها  تبلیغات خوب صرف هزینه زیاد براي کمپین .از نظر دور داشت

توانـد از   مـی  ثیرگـذار أبنـدي مناسـب و ت   مهارت و هنر بودجـه  ،تنیسها  پوستر

  .فروش جلوگیري کندها  افزایش هزینه

 مصرف و عرضه مراحل ترین کننده تعیین و ترین حساس از یکی بندي بسته

 انتخـاب  .باشـد  رقابتی مزیت نوعی و رقبا از تمایز عامل تواند و می باشد می کاال

 کاالهـاي  کـه  شـود  حاصـل  اطمینـان  این تا گردد سبب می مناسب بندي بسته

  .ارسال گردد نظر مورد مقصد به ایرادي هیچ بدون صادراتی

 رونـق  سـبب  کننـده،  مصـرف  رضـایت  و کـاال  مطلوب بندي بسته همچنین

 بخـش  در گـذاري  سـرمایه  نـابراین ب .شود می بازارهاي هدف در محصول فروش

    .دهد افزایش را بازار سهم تواند می بندي بسته

 مشـتري  رضـایت  جلب و ضایعات از جلوگیري جهت که هایی روش از یکی

 بنـدي  بسته واقع در .باشد می محصوالت بندي بسته بوده، تحول حال در همواره

 مشخصـات  تـرین  مهم جمله ز. اکند ایفا می افزوده ارزش ایجاد در را اصلی نقش

 و حمـل  ثانویـه، اولیه،  بندي بسته بین تناسب بودن دارا مناسب، بندي بسته یک

 توجـه  بـا  هدف بازار در رقابت قابلیت هدف، بازارهاي در توزیع و انبارداري نقل،

 مسـائل  بـا  تطـابق  کـاال،  مصـرف  سـهولت  مصرف، کننده تعیین هاي به شاخص

 و پویـا   رسـانی  اطـالع  بـازار،  درخواست مورد با قوانین سازگاري محیطی، زیست

  است. اعتمادپذیر

 محصـوالت  در افـزوده  ارزش ایجـاد  بندي بسته هاي نقش مهمترین از یکی

 10بندي  بسته هزینه متوسط موجود، اطالعات و براساس آمار .باشد می تولیدي

درصـد   90حـدود   تـا  باشـد ولـی   مـی  صادراتی کاالهاي شده تمام درصد قیمت

ارزیـابی   مـورد  بعـد  دو از افزوده ارزش .گردد افزوده ارزش ایجاد سبب تواند می

 عـد ب و گـردد  مـی  ملـی  درآمـد  سـطح  افـزایش  سبب که ملی بعد گیرد، می قرار
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 برتـر  یتـ مثب اثر و گشته صادراتی محصوالت ارزش افزایش سبب که المللی بین

  .گذارد می کشور بازرگانی از

کـارگیري طراحـان    هو بـ هـا   انتخـاب مـواد و رنـگ    ،بنـدي  نوآوري در بسته

گذاري مناسـبی اسـت کـه در     بلکه سرمایه ،اي و قوي نه هزینه بندي حرفه بسته

بازاریـابی بازگشـت سـریع سـرمایه را بـراي      هاي  میختهآکنار استفاده درست از 

  .گذار در پی دارد سرمایه

  بندي   بسته

 بنـدي آن را  کننده از کیفیت یک محصول قبل از هر چیزي ظاهر و بسته مصرف

دهاي داخلـی و خـارجی بـر    با رقابتی شدن بازار و زیاد شدن تعداد برن .بیند می

محصوالت با کیفیت باالي طراحـی و مـواد اولیـه    هاي  بندي فروشگاه روي قفسه

بنـدي نامناسـب    در صورت یک طراحی بسته .شوند می نوازي باالیی ارائه با چشم

شـود و قبـل از ارائـه بـه     هـا   است حتی یک محصول نتوانـد وارد قفسـه   ممکن

  .ر بازار رقابتی پیدا کندکننده فرصت حضور بسیار کمی د مصرف

المللی  جوایز بینکه براي کیفیت،  بندي جدید چند نمونه بستهبه  اینجا در

  گردد: می به شرح زیر اشارهاند  بندي نیز دریافت کرده براي بسته
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  گذاري   قیمت

در فرآیند بازاریابی جدید، قیمـت   اهمیت روز افزون عوامل غیر قیمتی بر خالف

استراتژي یک  .عنوان یکی از عوامل مهم آمیخته بازاریابی شناخته شده استبه 

بـا   ن ،یـک محصـول ارزا   ،کننـده اسـت   شرکت در تعیین قیمت محصول تعیین

توان در تمام بـازار توزیـع و پخـش     نمی کیفیت متوسط یا یک محصول گران را

ثیر زیادي أت ،قیمت زیرا .نتظار فروش در همه بازار را براي آن داشتا ؛حتیکرد 

کاالهاي مرغوب و  .و ابزارهاي تبلیغاتی داردها  برنامه بندي بازار، هدایت بر بخش

گـذاري اشـتباه، از    که بـه دلیـل قیمـت    بسیاري وجود دارد که مقرون به صرفه

تحمیـل  هـا   هنگفتی را بـه شـرکت  هاي  اند و زیان جانب خریداران انتخاب نشده

ها،  تخفیف ،ها از جمله فهرست قیمتهایی  زیرمجموعهقیمت نیز داراي  .اند دهکر

  .می باشد دوره پرداخت و شرایط اعتباري ،هاي ویژه مساعدت

  گذاري ثر بر قیمتؤعوامل م

جایگاه محصول در بازار کجا اسـت؟ آیـا قیمـت در تعیـین      :ایگاه محصولج.1

لوکس هاي  قرار است در فروشگاه ی کهجایگاه محصول نقش کلیدي دارد؟ کاالی

دار عرضه شود؟ همچنان کـه قیمـت    هاي تخفیف به فروش برسد یا در فروشگاه

هـاي لـوکس    دار دارد، در فروشـگاه  هاي تخفیـف  پایین نقش اساسی در فروشگاه

ثیر منفی روي تصور مشتري از کاالي شما خواهد داشت؛ بنابراین، قیمت باید أت

  .با جایگاه محصول سازگار باشد

ثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طـرف مشـتریان   أت تقیم :امنحنی تقاض.2

بـه تحقیقـات    شـود. حتمـاً   دارد. هر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می

آیـا شـما ایـن    «االتی از قبیـل  ؤبا طرح سـ  و پرداخته شودبه صورت ساده  ،بازار

ریـال  » ب«کنید؟ بـا مبلـغ    ریال خریداري می» آ«محصول یا خدمت را با مبلغ 
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توانـد بـا تهیـه یـک منحنـی       حتی یک کارشناس ساده بازاریابی نیز می چطور؟

  .مطلع سازد» ب«و » آ«هاي  تقاضا شما را از درصد احتمالی خریداران به قیمت

هاي متغیر و ثابت محصوالت یـا خـدمات بـه     انواع هزینهباید  :ها هزینه.3

الص (بهـاي  . به خاطر داشته باشید که سود ناخشوندخوبی شناسایی و محاسبه 

هاي سـربار ثابـت باشـد تـا      فروش منهاي قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه

فعالیت شما سودآوري داشته باشد. عدم توجه کافی بسـیاري از کارآفرینـان بـه    

  .شود این موضوع به ظاهر ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان می

گـذاري   بـراي قیمـت  هاي قانونی خاصی  آیا محدودیت :عوامل محیطی.4

قـوانین   ...وجود دارد؟ براي مثال در بعضی از مناطق با توجه به شرایط اقلیمی و

شـود. یکـی    گذاري برخی از کاالها و خدمات اعمـال مـی   اي در نحوه قیمت ویژه

دیگر از عوامل محیطی، واکنش رقبا به قیمت شما است. براي نمونه، آیا قیمـت  

کنـد؟ پـس، بـه عوامـل محیطـی       خیلی پایین شما را وارد جنـگ قیمـت نمـی   

  .تاثیرگذار بر قیمت خود توجه کنید

  کیفیت  

مشـتري  مناسـب   بندي و قیمت  بسته ،گیري تبلیغاتکار هزمانی که با بکیفیت 

 کننـده   ثیر نهایی را براي مشتري دائم شدن مصرفأکیفیت ت می شود؛ اماجذب 

بـراي   .کنـد  مـی  و مبلغ شدن او یا عامـل تبلیـغ منفـی شـدنش را تعیـین     دارد

غـی کـه   رایشی و بهداشتی، گروه هدف و مبلآمتناسب با نوع محصول ها  فرمول

پرداخت کرده است باید کاالیی با کیفیت مـورد انتظـار مشـتري بـرایش تولیـد      

کیفیـت یـا اسـتفاده نکـردن از      با استفاده از مواد اولیه بـی ها  کاهش هزینه .کرد

از بــین بــردن  .اولیــه تولیــد نیســتهــاي  اي کــاهش هزینــه فرموالتــور حرفــه

سازي  انند از منافع تجاريتو می کاري است که گذاري و تمام زحمات تیم سرمایه

  یک محصول منتفع شوند.



47  

    
 

 محصوالت آرایش و بهداشتی گیاهیتولید 

 

المللـی بـراي ارزیـابی کیفیـت و      مطالعه مسـتندات علمـی و تجـاري بـین    

کارگیري یا واکنش منفی نسبت بـه مـواد   ه نسبت به بها  بازخوردها و ممنوعیت

اولیه مورد استفاده در محصوالت آرایشی و بهداشتی باید در دسـتور کـار واحـد    

بـراي مثـال در حـالی کـه اسـتفاده از پـارابن در        ؛عه قـرار گیـرد  تحقیق و توس

هنـوز در برخـی    ،محصوالت بهداشتی کشـورهاي توسـعه یافتـه ممنـوع اسـت     

  گیرد.   می محصوالت داخلی مورد استفاده قرار

 نکـه ید شـده عـالوه بـر ا   یمت فروش محصول تولیق ،توجه به نکات فوق با

 یباشد که بتوان سهم يد در حدیبا ،دینمان یمأد را تیتولهاي  نهیست هزیبا می

ز یـ ن يدیکه صادرات محصول تول ین در صورتیدست آورد و همچنه از بازار را ب

دکننـدگان  یباشد که رقابت با تول يد به نحویبا يگذار متیق و ردیمدنظر قرار گ

    .ر باشدیپذ امکان یخارج

و صـنعتی   با فرموالتوریی کـه کـار تجـاري    باید ،در زمان طراحی محصول

کنید و براي کنترل ایده و فعالیتی که در برنامه دارید بـه   اند مشورت انجام داده

 .Cosing ،FAD ،سازمان غذا و داروي کشور: زیر مراجعه کنیدهاي  سایت

کار از ثبت برند یـا بـه عبـارت دیگـر      این مدیریت برند و برندسازي:.6

خوشبختانه ثبت عالمـت تجـاري و داشـتن حـق      .شود می عالمت تجاري شروع

مالکیت معنـوي در اسـتفاده از برنـد از الزمـات ارائـه مجوزهـاي تولیـد توسـط         

اداره این عالمـت را بایـد در    .باشد می تابعه آنهاي  سازمان غذا و دارو و معاونت

 باید توجه داشـته باشـند  کارآفرین محترم  و صنعتی به ثبت رساندهاي  مالکیت

و در صـورت اخطـار بـراي     مـاه  6یید و ثبت یک عالمت نزدیـک بـه   أد تکه رون

بهتـر اسـت   بنـابراین   .انجامـد  مـی سال طـول طـول    حتی بیشتر از یک ،عالمت

برنامه ثبت عالمت  ،طراحی محصول و کسب و کارهاي  همزمان با انجام فعالیت

   .تجاري در دستور کار قرار بگیرد
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قانون ثبت عالئم تجـاري و   30 مادهطبق  ):تعریف عالمت تجاري (برند

یتی است که بتواند کاالها یا خـدمات  ؤاختراعات عالمت تجاري هر نشان قابل ر

  .اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد

 ثبت عالمت تجاري مزایاي

توانند محصوالت را از یکدیگر تشـخیص   کند که مشتریان می تضمین می -

 .دهند

  سازد محصوالت خود را از یکدیگر متمایز سازند. یها را قادر م شرکت -

  .ها هستند اساس ایجاد و شهرت شرکت ،ابزار بازاریابی  -

شـود و منبـع مسـتقیم     ها به اشخاص ثالث داده مـی  آن اجازه استفاده از -

  باشند. درآمد از محل حق امتیازها می

 .هاي اعطاي نمایندگی هستند نامه جزء ضروري موافقت -

  .ی ازرشمند کسب و کار باشندیاست داراممکن  -

کننـد در حفـظ یـا بهبـود کیفیـت محصـوالت        ها را تشـویق مـی   شرکت -

  .گذاري کنند سرمایه

 .ممکن است براي دریافت وام مفید باشند -

 به صورت اینترنتی است و با پرکـردن اظهارنامـه بـه انجـام     ثبت عالمت -

سـیس ضـروري اسـت    أبراي ثبت عالمت حداقل داشـتن جـواز ت   .رسد می

انگلیسی و یا کـارآکتر انگلیسـی بایـد کـارت     هاي  ضمن اینکه براي عالمت

  .)بازرگانی داشت (در خصوص داروها داشتن کارت ضروري نیست
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 مدیریت تولید

 يهـا  روش يریکـارگ ه د امکان بیمراحل مختلف تول یوستگیت به لزوم پیبا عنا

ت یظرف توجه بهکن با ید بود لمحصول متصور نخواه يدر فرآور یچندان متنوع

بـا   ياز سـطوح مختلـف تکنولـوژ    يندم بهره ي،گذار هید و توان حجم سرمایتول

 یدر بررسـ رو  ؛ از ایـن خواهـد بـود   ینـ یب شیون مختلف قابل پـ یدرجات اتوماس

هاي  فرصت ،الزم ياز تکنولوژ يضمن برخوردار ،دیت تولیحاضر با توجه به ظرف

بـه   مورد توجه قرار گرفته است کـه  یانسان يرویاشتغال نجاد یبه منظور ا یکاف

  شرح زیر به آنها اشاره می شود.
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  د منتخبیند تولیح جامع فرآیتشر

بـا تهیـه مـواد اولیـه اسـتاندارد و بـا        ،براي تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی

 ،یید توسـط سـازمان غـذا و دارو و ادارات اسـتانی آن    أداشتن برگه آنالیز قابل ت

بندي به انبـار شـرکت تولیـد محصـوالت      پروسه از زمان ورود مواد اولیه و بسته

  .شود می آرایشی و بهداشتی شروع

  

 

  

 بندي خرید مواد اولیه و بسته

 

 تولید فرموالسیون

  

 کنترل شیمیایی و میکروبی دارو

 

  بندي بروشور گذاري و بسته

 انتقال به انبار قرنطینه

  پرکردن ظروف بسته بندي

 

  هاي حین و پایان تولید کنترل

 انتقال به انبار قرنطینه

  نهایی انبار قرنطینه و انبار انتقال به
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 ت  یفیکنترل کهاي  وهیمراحل و ش ،ها ستگاهیا یبررس

 یصنعت ين واحدهایمرهون رقابت ب يادیع جهان تا حدود زیتکامل صنا ورشد 

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

ن روند به مرور زمـان باعـث بهبـود    یا کهاز بازار را دارد  يشتریدر کسب سهم ب

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

 یمطـابق مشخصـات فنـ    ،دیـ ن صـحت عمـل تول  ییتع براي تیفیکنترل ک

تـا ضـمن    شود می موجبات ین عملیا .ردیگ می محصول انجام ين شده براییتع

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

اهـداف کنتـرل    یکه به طـور کلـ   .ابدیمت تمام شده محصول کاهش یآمده و ق

 :ر خالصه کردیتوان به صورت ز می ت رایفیک

  ن شده؛ییتع يحفظ استانداردها -

    ؛دیند تولیص و بهبود انحرافات در فرآیتشخ -

  .ص و بهبود محصوالت خارج از استانداردیتشخ -

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

بـه   ین شـده و بازرسـ  یـی تع يد کاال و خدمات بر طبق اسـتانداردها یه و تولیته

ه یـ وب و تهیمنظور شناخت ع ت بهیفیکنترل کر یناپذ ییاز اجزا جدا یکیعنوان 

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

 شـرح زیـر  ت هـر صـنعت بـه    یبا توجه به وضـع  یکل یمراحل بازرس ورد یگ می

  :باشد می

  ؛هیل مواد اولیدر مرحله تحو -

   ؛دیدر مرحله آغاز تول -

 ؛نهیهزات پر یقبل از آغاز عمل -

 ؛ر قابل بازگشتیات غیقبل از شروع عمل -

 .گردد می وبیده شدن عیکه سبب پوش یاتیش از آغاز عملیپ -
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 کار   یانیمرحله پا

شـگاه انجـام   یا آزمایات یممکن است در محل عمل ین مراحل بازرسیک از ایهر 

ک از مراحـل  یـ هـر   ،ن صـنعت یـ اهـاي   یژگیبا توجه به وها  ن واحدیدر ا .ردیگ

مطـابق   .ن خواهـد شـد  یـی ها تع شین آزمایو محل انجام ا یفیکنترل ک يضرور

 پذیرد: د در سه مرحله اعمالیت را بایفیکنترل ک ،آنچه گفته شد

ـ فیکنترل ک. 1 ـ ت مـواد اول ی ه شـامل مـوارد مربـوط بـه     یـ مـواد اول  :هی

مین شـده و  أکـه گیـاه از آن تـ    یت منبعـ یفید مشخصات و کیأیت ،فرموالسیون

  .شوند می ورود به چرخه تولید تست بندي قبل از با بستهموارد مرتبط 

عــدم توجــه بــه جزییــات و کیفیــت مــواد موجــب دور شــدن تولیــدات از 

با در نظـر گـرفتن    کهیید وزارت بهداشت خواهد شد أاستانداردهاي فنی مورد ت

گان ممکن است ایجاد شـود در  کنند حساسیت تولید و خطراتی که براي مصرف

موارد داراي نقص احتمالی از سیسـتم تولیـد و عرضـه خـارج      بعديهاي  کنترل

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

  وجود خواهد داشت.

رنـده  یت در واقـع در برگ یفین بخش از کنترل کیا :دین تولیکنترل ح. 2

ن یتـر  خواهد بود که از جمله مهـم  یاتیعمل يها ستگاهید در ایمراحل تول یتمام

شامل عوامل انسانی و غیرانسـانی و   توان به استریل بودن محیط تولید می ها آن

بندي جهت حفاظت از تولید بعد از خروج از واحد،  محیطی، دقت در نحوه بسته

   .باشد می ...بندي و کامل و درست بودن اجزاي بسته

روج محصول از واحد باید صحت دراین مرحله قبل از خ یی:کنترل نها. 3

یید و تمامی محصوالت از حیث پارامترهـاي مـورد انتظـار    أتمامی مراحل قبل ت

 نهایی از طریق واحد کنترل کیفیت اعالم گردد. ییدیهأقابل قبول باشد و ت
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 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

مسـتلزم   یصـنعت  ينکـه احـداث واحـدها   ینظـر بـه ا   .سود ممکن خواهـد بـود  

 رو از ایـن  ،بـاً ثابـت اسـت   یمـوارد تقر  یاست که در بعضـ  يا هیاول يگذار هیسرما

عـالوه  کـه  سازد  می رممکنیا غطرح ر يسودآور ،کم یلیخ يها تیانتخاب ظرف

ن یمأگذار را مجبور به ت هیسرما ،باالهاي  تیع کوچک انتخاب ظرفیبر آن در صنا

کند که در آن صورت واحد مورد نظر از چهـارچوب مطالعـات    ي میادیه زیسرما

 ین بخش با توجـه بـه بررسـ   یلذا در ا .رود می ع کوچک و احداث آن فراتریصنا

ت یـ .. ظرف.امکـان صـادرات و   ی،داخلـ  يازهاین ،مصرف يها شناخت کانون ،بازار

 ع کوچـک و یصـنا  يهـا  تیباال و محدودهاي  تیظرف يطرح با توجه به سودآور

ن یـ ت ایـ ظرف ،با در نظر گرفتن موارد فـوق که گردد  می نییتع یمصرف يازهاین

  :ند ازا عبارتطرح در فاز اول توسعه 

 ظرفیت اسمی  محصوالت .12جدول 

  واحد اسمیظرفیت    ردیف

  تن  ١٥  شامپو ضد ریزش مو ١

  تن  ١٠  ژل گیاهی ضد آفتاب ٢

  تن  ١٥  شامپوبدن ٣

  تن  ١٥  لوسیون سفت کننده ٤

  تن  ١٠  چسب مو ٥

  تن  ١٠  کرم گیاهی ضد پیري ٦

  تن  ١٠  )خشک و معمولی و چربهاي  لوسیون بدن (مخصوص پوست ٧

  تن  ١٢  سرم مو ٨

  تن  ١٢  لوسیون دور چشم ٩

  تن  ١٥  همراه با نرم کنندهشامپو  ١٠

  تن  ١٠  کرم دست مغذي ١١

  تن  ١٢  کرم آبرسانی سریع ١٢

  تن  ١٥  کرم گیاهی روشن کننده پوست ١٣
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 مدیریت منابع انسانی

 ،زیرا بهترین نقشـه  ؛باشد می انی آننسارزشمندترین دارایی یک شرکت نیروي ا

انسـانی نیـاز دارنـد و در صـورت      و امکانات براي حرکت به نیـروي  منابع ،طرح

نیـروي تـیم    شـود و از طرفـی   می ها یک فرآیند به شکست منجر ن کارآمدي آنا

توان یک شرکت را با منـابع مـالی و امکانـات     می ها قوي و با مدیریت درست آن

  .کم موفق کرد

امروزه در یک سازمان، دیگر جلب مشتري تنها راه ارتقاي سطح سـوددهی  

باید  ها براي بقا لزوماً در یک بازار رقابتی شرکتبلکه  آید؛ ر نمییک برند به شما

هاي الزم براي گلچین کردن بهترین کارمندان را اتخاذ کنند.  تدابیر و استراتژي

بدون در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمـد،   که بدیهی است این یک امر کامالً

اهـداف تعیـین شـده در هـیچ     هیچ کمپانی قادر به دستیابی به تعالی و نیل بـه  

هاي رسـیدن بـه هـدف، توسـعه یـک شـبکه        اي نخواهد بود. یکی از روش حوزه

  .منسجم و مدیریت قوي منابع انسانی است

از  بنابراین پیش از هر فعالیتی باید شـناخت درسـتی از آن موجـود باشـد    

هـاي   شایستگی کسـب مشـاغل و مهـارت    ،گردش مواد ،نحوه گردش کار ؛جمله

  .روي انسانی تا بتوانند صنعت را به موفقیت برسانندالزم نی

  تعریف مدیریت منابع انسانی

متعددي براي مدیرت استراتژیک منابع انسانی بیان شـده اسـت کـه در    تعاریف 

  : شود ا اشاره میهاینجا به چند مورد از آن

مـرتبط سـاختن    :سـت از ا مدیریت اسـتراتژیک منـابع انسـانی عبـارت     .1

کوتاه مدت و بلنـد مـدت اسـتراتژیک بـراي     هاي  مدیریت منابع انسانی با هدف

پـذیري و   د فرهنـگ سـازمانی کـه بتـوان انعطـاف     بهبود عملکرد سازمان و ایجا

 .خالقیت را تقویت کرد
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اسـتفاده از منـابع    :سـت از ا مدیریت استراتژیک منـابع انسـانی عبـارت    .2

زي شـده و انجـام کارهـایی بـا هـدف قـادر سـاختن        ری انسانی به صورتی برنامه

  .مدنظرهاي  مین هدفأسازمان براي ت

دور اندیشـی فراگیـر،    :سـت از ا مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت .3

مین منـابع انسـانی سـازمان، پـرورش و     أگرایی سازمان یافته در تـ  نوآور و تحول

ـ  االخره بهمین کیفیت زندگی کاري براي آن و بأسازي آن، ت به جـا و   هکارگیري ب

ثیرپــذیري و أتهــاي  ثر ایــن منبــع اســتراتژیک بــا شــناخت و اعمــال جنبــهؤمــ

ــین     ثیرأت ــتاي تبی ــازمانی در راس ــرون س ــازمانی و ب ــیط درون س ــذاري مح گ

  .هاي سازمان ها، به منظور تحقق رسالت و هدف استراتژي

نـابع  شرکت باید از بخـش مـدیریت م  هاي  براي تعیین استراتژي همچنین

فنی و مهندسی فعـال  هاي  انسانی به ویژه از افراد کارآزموده و با تجربه و شرکت

موفقیت ما بیش از هر چیـزي بـه منـابع     زیرا ؛گرفته شود در این زمینه مشاوره

  .انسانی شما وابسته است

  از  یمورد 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

 ین پسـت سـازمان  یـی و تع یانسـان  يرویـ از نیه هر طرح با برآورد نیمراحل اول و

 .باشد می همراه

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

مـورد   يتوان به سطح تکنولـوژ  می ن عواملیاز جمله ا که دخالت دارند يدیتول

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

  .اشاره کرد
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 یانسان يروین يپارامترها .13جدول 

 تعداد شرح  ردیف

  1  مدیر  1

  1  ق و توسعهیتحق  2

  1  مسئول فنی  3

  1  مسئول آزمایشگاه  4

  1  مدیر فروش  5

  5  و فروش یابیبازار  6

  1  سرپرست تولید  7

  2  مالی –اداري   8

  1  انباردار  9

  13  دیکارگر تول  10

  1  نگهبان  11

  28  جمع

  توصیف شغلی 

اسـتانداردهاي  تـوان از   مـی  ها براي توصیف مشاغل و شرح خدمات و وظایف آن

شغلی و شایستگی تدوین شده و موجـود روي سـایت سـازمان آمـوزش فنـی و      

  اي کشور استفاده کرد. حرفه

  مدیر

ــرآوردهیدم ــه ف ــاي  رکارخان ــانیگه ــیدارو اه ــد ی ــایی  یســتگیشا يدارا بای و ه

تولید مطلـوب)  هاي  روش(GMP اصولکارگیري  همانند شناخت و بهایی  قابلیت

و  یسـازمانده  ،و کنترل امور کارخانـه  يزیر برنامه ،گیاهی هاي در تولید فرآورده

مـالی و  هـاي   نظـارت  ،آالت نیزات و ماشـ یـ دمان تجهیـ د و چیـ کنترل خـط تول 

 ،و افراد تحت مدیریت در کارخانهها  مشارکت و نظارت بر بخش ،ص منابعیتخص
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 ،مستندسازي یی،اهان دارویگ يسازي سیستم تولید ناب در کارخانه فرآور پیاده

را  ه مشـاغل موجـود در واحـد   یـ کلبـا  و ارائه گزارش  لیه و تحلیتجز ،ثبت آمار

  .داشته با شد

 تحقیق و توسعه  

پـذیري و سـودآوري در واحـدهاي تولیـدي      رقابت نوآوري مهمترین راه افزایش

یـک  هـاي   داشتن یک واحد تحقیق و توسعه مسـتقل از جملـه مزیـت    که است

تحقیق و توسـعه بـه معنـاي انجـام تمـام      از طرفی داشتن واحد  و شرکت است

سپاري و مـدیریت درسـت و    بلکه برون ؛مراحل و کارها در داخل شرکت نیست

کامل پروژه براي طراحی محصوالت جدید و توسعه محصوالت و عملیات جدید 

بـا   .باشـد  هـا مـی   و افـزایش سـرعت فعالیـت   ها  ثر براي کاهش هزینهؤیک راه م

تحقیـق و  هـاي   مـواد و روش  ،ونیفرموالسـ  ،ضـاها شناخت درست از بـازار و تقا 

اخـذ مجـوز و در عـین حـال مـدیریت عمـومی از       هاي  توسعه و تشکیل پرونده

 است کـه بایـد در کسـی کـه ایـن شـغل را بـر عهـده        هایی  توانمندي و مهارت

مدیر کارخانه  ،آزمایشگاه ،این شغل بیشتر با مسئول فنی .گیرد موجود باشد می

  .باط استو بخش فروش در ارت

  مسئول فنی

ط الزم جهـت کنتـرل و   یشـرا  يشـود کـه دارا   می اطالق يبه فرد یمسئول فن

 یحداقل کارشناسـ  یلیها و کارخانجات با مدرك تحص د در کارگاهینظارت بر تول

تـه  ید کمییز به تأیمرتبط با صنعت غذا بوده و نهاي  ر رشتهیو سا ییع غذایصنا

مشـمول قـانون الزم اسـت در زمـان اخـذ      سسات ؤده باشد. میرس یو قانون یفن

د شده از طرف اداره ییتأ یمسئول فن ياز وزارت بهداشت دارا يبردار پروانه بهره

 کـرده را اخـذ   یت فنیبوده و پروانه مسئول یو بهداشت ییکل نظارت بر مواد غذا
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وتکـل اسـتاندارد موجـود اسـت و     پرصورت یک  هایف این فرد بظشرح و کهباشد

  .مسئول فنی و با تعهدنامه الزام اجرایی و قانونی دارد باید با امضاي

  مسئول آزمایشگاه

 .باشـد  مـی  زیر از وظـایف ایـن شـغل   هاي  یارائه شرح خدمات در قالب شایستگ

ــه )،عملکــرد خــوب آزمایشــگاهی( GLP اصــول ــرداري نمون جهــت  داتیــتول ب

 و مختلف درصديهاي  غلظت با یشیمیایهاي  محلول تهیه ،ییایمیشات شیآزما

 فیلتراسـیون و  بـا  یشـیمیای هـاي   محلـول  کـردن  صـاف  ،استانداردهاي  محلول

 و زیاســانس، آنــال اســتخراج آزمایشــگاهی هــاي ازدســتگاه اســتفاده ،ســانتریفوژ

 بـا  ییدارو هیمواداول يجداساز و زی، آنالGC دستگاه ییدارو هیمواداول يجداساز

 کاررفتــه بــه لیوســا و هــا دســتگاه ونیبراســیکال و ينگهــدار ،HPLCدســتگاه 

تمـام وظـایف کنتـرل     ثبت اطالعات و آمـار دارد. ضـمناً   یی،ایمیشات شیدرآزما

  .باشد می کیفیت بر عهده این بخش

 مشاغل بخش فروش

اي  ریـزي توزیـع منطقـه    طرح ،پخش استانیهاي  بررسی شرایط و رزومه شرکت

کـردن سیسـتم   منـد   ضابطهها ( محصوالت شرکت و انعقاد قرارداد با این شرکت

هـا،   و بررسـی عملکـرد آن   )کننـدگان  توزیـع (فروش کاال بـه مشـتریان    )،توزیع

بنـدي محصـوالت و    بررسی و مطالعه مداوم بازار فروش و بررسی وضعیت بسـته 

از طریـق  (تبلیغات شرکت جهت یـافتن نقـاط قـوت و ضـعف حضـور در بـازار       

اجراي برنامه بازار و راهکارهاي منجر به حضـور   )،مطالعه بازارهاي  تشکیل گروه

فـروش مـوردي و یـا    اعمـال تخفیـف    ،تر و افزایش فـروش  در بازارهاي گسترده

، سـقف مبلـغ خریـداري شـده و...)     حجم کاال، ،بر اساس نوع فروش(مند  ضابطه

تجـارت الکترونیـک بـا توسـعه      تبلیغـات و ها،  و بازآموزيها  حضور در نمایشگاه

بینـی نیـاز بـازار از     و حضور در عرصه سوشـال مارکتینـگ، پـیش    سایت شرکت
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اجـرا شـده   هـاي   ناشی از بازخورد برنامـه (طریق ثبت سفارش و افزایش فروش 

بررسـی   ،المللـی  ایجـاد شـرایط حضـور در بازارهـاي بـین      )،براي افزایش فروش

 ...ثر محصوالت جدید در بازارهاي مصرف وؤسازي حضور م وضعیت بازار و فراهم

در بخـش  هـا   گـذاري کـارآفرین   تسـ ایف این بخش متناسب بـا سیا ظمجموع و

سـپاري   مجموع وظایف باال بر مبناي برون .یم و تغییر استظمارکتینگ قابل تن

اند که براي یک شـرکت   توزیع و پخش ارائه شدههاي  فروش و مدیریت سیستم

سـازي   ارهايترین شیوه فروش است که نیاز به هزینـه بـاال و سـاخت    نوپا مناسب

 .گسترده ندارد

 سرپرست تولید

ها  تیک فعالیارائه گزارشات به تفک ،ریزي و کنترل تولید برنامه ،طراحی لی اوت

 فت و به موقـع یان شیدر پا یفیو ک یبه صورت کمشنهادات یبا نقطه نظرات و پ

 هـا و  و نقـاط ضـعف  هـا   کمبـود  ،عاتیآمار ضا ،دیتول(گزارشات  ؛شامل گزارشات

ـ  ،باشد می )...ش آمده ویپمشکالت  وجـود   هارائه گزارشات در رابطه با مشکالت ب

دن کـر ت یـ هـا جهـت رعا   ق آنینظـارت کامـل بـر کـار اپراتورهـا و تشـو       ،آمده

نـد  یکنترل و نظارت بر فرآ ،در پرسنل يزش کاریجاد انگیا ی،کنترل يپارامترها

 ي،بنــد د طبــق برنامــه زمــانیــدر کارگــاه تول تولیــدات يســاز ســاخت و آمــاده

الزم هـاي   ییجـا  د و انجام جابهین پرسنل کارگاه تولیم کار بیو تقس يزیر برنامه

ط کـار بـدون وقفـه و رونـد     یجاد شرایا ،انجام شده يزیر ظور تحقق برنامهبه من

زات و یـ ح تجهیصح يو نگهدار يانداز نظارت بر راه ،دید در کارگاه تولیال تولنرم

آالت توسـط پرسـنل    نیماش يکار بر امور رواننظارت  ،دیتولآالت کارگاه  نیماش

کارگاه  پرسنل حیصح استفاده جهت در يزیر برنامه ،ازید در صورت نیکارگاه تول

وارد  ید خللـ یـ کـه در رونـد تول   يبه نحو ...و یرفاه امکانات ،ها ید از مرخصیتول

و  یاز نحــوه کــار پرســنل تحــت سرپرســت یح و اصــولیصــح یابیارزشــ ،نشــود
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 یمنـ یت مقـررات ا یرعا بر نظارت ،دیت تولیریاز مد ...ه ویتنب ،قیدرخواست تشو

فرد بـر   و... از جمله وظایف دیط کار توسط پرسنل کارگاه تولیو بهداشت در مح

  .باشد می عهده گیرنده این شغل

  مالی –اداري 

 ياهـ  تیکنترل فعال و تیهدا ی،اسناد مال  هید کلییأو ت یبررس ،ریزي مالی برنامه

نحـو   به يدفتردار و يحسابدارهاي  ستمیاداره س ،و کنترل نقدینگی يحسابدار

و کنتـرل حسـاب    ينگهـدار ، یو قانون ین و مقررات مالیثر مطابق با قوانؤم رکا

مـه  یو امـور ب  یاتیـ مال يهـا  تیـ ت فعالیریمـد  ،نه شـده یو هز ياعتبارات واگذار

ر یبـا مـد   یهمـاهنگ  ،ییمین اجتماعی و اداره داراأشرکت و جوابگوي سازمان ت

 يهـا  هین اهم رویتدو، شرکت یمدت مال انیبلند و م يها ن برنامهیعامل در تدو

، شـرکت  یمـدت مـال   انیـ بلند و م يها ها و برنامه استیشرکت براساس س یمال

شرکت بـا   یمدت مال انیم يها برنامه یروزرسان مدت و به کوتاه يها ن برنامهیتدو

ن نـرخ اسـتاندارد   یـی تع، هـا  ران پـروژه یو مد رعاملیمد ییمعاون اجرا یهماهنگ

ر یمـد  ییو معاون اجرا يو ادار یمال يواحدها يشرکت با همکار یانسان يروین

انجام اقـدامات الزم  ، هاي نقدي پرداخت دریافت و صدور اسناد صندوق و، عامل

ع یه وقـا یـ لخ وقوع کیثبت به موقع و به تار  ،نه پرداخت حقوق و دستمزدیدر زم

در  یاحتمـال  يهـا  رتین انحرافـات و مغـا  ییو تع یبررس ،ر دفاتر دستمزدد یمال

ساعات کـار تلـف    ،د و مصرف مواد و قطعاتیعات خریضا ،ها نهیها و هز پرداخت

 ،مهیصدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات ب، اقالم انبارها و موارد مشابه ،شده

 ... از مهمترین وظایف این بخش کاري است.و	وام ،اتیمال
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  انباردار

  :لیاز قبهایی  یستگیشا يدارا باید شغل انباردار

  ؛ها ن آ يو نگهدار بندي ورودي به انبار اولیه و بستهل مواد یتحو -

  ؛)لید تحویصدور رس( يورود يثبت کاال -

  ؛)صدور حواله مصرف(کاال  لیثبت و تحو -

    ؛یمتقاض يل به واحدهایو تحو يافت و نگهداریدر -

  ؛کردن انبارها تیریمد -

  .ها يموجود یابیوکنترل و ارزي زیر برنامه -

 ،مدیر واحدر ینظ یو با مشاغل همچنین و عات انباریضا يآور و جمع کنترل

  .بخش بازرگانی و مالی در ارتباط است د،یتول سرپرست

  دیکارگر تول

 دیـ تول ،انبـار  از يبنـد  بسـته  ظـروف  افـت و کنتـرل  یدراین شغل وظایفی مانند 

 ییدارو مواد از پرشده ظروف کنترل ،دیتولخط هاي  کار با دستگاه ي،ها فرآورده

 ثبت ،موقت ينگهدار و يدیتول محصول يبند تهبس الزامات و ظاهر وزن، نظر از

نفر از کارگرهـاي فعـال در ایـن     2حداقل  .اطالعات و ارائه گزارش را در بر دارد

 .را داشـته بـا شـد.   هـا   کردن با دستگاهکار توانایی  بخش بهتر است فنی بوده و 

باشـند امـا بتواننـد از عهـده      کمتري داشته نفرات دیگر در صورتی که کارالبته 

  .تر خواهد بود بندي برآیند مناسب بسته

  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

ها  مند کردن آن و قاعدهها  تیفعال یضمن سازماندهها  تیفعال يبند زمان .ستین



62   

 

 محصوالت آرایش و بهداشتی گیاهیتولید 

ـ   همینبه  .گردد می ص به موقع منابعیت بهتر و تخصیریباعث مد ن یمنظـور اول

هـا   آن است که انجـام بـه موقـع    یاساسهاي  تیک پروژه به فعالیشکست  ،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

سپس  .کند ینیب شیت را پیهر فعال يد و زمان مناسب برایرا برآورد نما یصنعت

 يرا طـور ها  تیها زمان شروع و خاتمه فعال تیفعال يازیش نیبا شناخت روابط پ

چـرا کـه    ،ل دهـد ین شده پروژه را تحوییکند که بتواند در مدت تع يزیر برنامه

خواهد شد که  یدن خساراتکرموارد باعث وارد  یپروژه در برخ ير در اجرایخأت

    .باشد می ار سختیجبران آن بس

مختلـف از   يخذ مجوزهااپروژه با  ياجرا یاساسهاي  تیبرنامه فعالن یدر 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  کالتن مشـ یـ از جملـه ا  کهشود  می ن زدهیت تخمیبه موقع فعال

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

    ... اشاره کرد.وی شیآزما

نمـودار  ( يبند زمان يزیر برنامه ،ن صنعتیاهاي  یژگیبه و با توجه رو  از این

   .طرح در شکل زیر نشان داده شده است ياجرا )گانت
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  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  

اخذ مجوزهاي ابتداي کار (جواز 

شروع هاي  ییدیهأسیس و تأت

  غذا و دارو)

0 0                   

انعقاد قرارداد و خرید زمین از 

  صنعتیهاي  شرکت شهرك
  0                         

                       0 0 0  )نکیتامین منابع مالی (وام با

  اتیعمل ياجرا

  يساز ساختمان
     0 0  0  0  0  0  0  0  0                  

                0 0 0 0 0 0              ساتینصب تاس

  دیسفارش خر

  آالت و ساخت نیماش
              0  0  0  0  0  0  0              

  نصب

  آالت و تولید آزمایشی نیماش
                          0  0  0          

  برداري پروانه بهره

 و مجوزهاي تولید
                                0  0  0  0  

   پروژه ياجرا يبند زمان .1نمودار

  مدیریت مالی

ثیرگذاري براي افزایش ضـریب موفقیـت تبـدیل    أبخش بسیار و تمدیریت مالی ؛

مین منـابع مـالی بـراي یـک کـارآفرین      أکه در عمل با تـ می باشد ایده به ثروت

 یـد انبـوه  چرا که بدون منابع مالی الزم و کافی یـک کـار بـه تول    ؛شود می شروع

این قسمت براي کارآفرین که یابد  نمی رسد و با کیفیت الزم و رقابتی ادامه نمی

  :بخش مهم است 3شامل 

  ؛مین مالیأت -

  مدیریت مالی؛ -

  حسابداري. -
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اي  صورت چرخه هشود و ب می ریزي شروع بخش از ابتداي زمان طرح 3این 

در ایـن بخـش    یابد. می در تمام طول عمر شرکت و محصوالت تولیدي آن ادامه

کـارآفرینی کـه    ،وکـار  مین منابع مالی در یـک پـروژه و طـرح کسـب    أبه نحوه ت

گذاري اسـت و در مرحلـه    مختلف سرمایههاي  بخشی عمومی در صنایع و حوزه

 .پردازیم می بعد به محاسبات مالی و اقتصادي طرح

  مین منابع مالیأروش ت

کـه بـراي    ار کوچکیشرکت بسک یشروع از  یعنی، وستهیپ آهسته و. 1

قبل از تولید از طریـق اسـتفاده   هاي  ترین شیوه کم کردن هزینه این کار مناسب

هاسـت و در   آنهاي  رشد و آزمایشگاه علم و فناوري و مراکزهاي  از فضاي پارك

تولیـدي بـراي تولیـد انبـوه     هـاي   رفیـت خـالی واحـد   ظمرحله بعد اسـتفاده از  

 محصوالت است. 

 يه بـرا یجـاد سـرما  یا ، کسب درآمد ويت تجاریفعالشروع به  .2

وکـار بسـیار بـه منـابع مـالی       میزان و اندازه کسب :يدیتول و یت صنعتیفعال

امکانـاتی کـه در اختیـار دارد     و مالی منابع از کارآفرین و کارآفرین وابسته است

کنـد کـه تعـداد ایـن      می اندازي فعالیت کارآفرینی صورت مستقل شروع به راه به

گـذاري معمـول    کارآفرینی این روش سرمایههاي  افراد بسیار کم بوده در فعالیت

  نیست.

ن روش بـه  یتـر  کید نزدین روش شایا :گذار هیسرما ک ویجذب شر. 3

ت یتا فعال گیرد، می قرار يگذار در کنار مجر هیسرما یعنی ؛باشد یجهان يالگوها

فرشـتگان نجـات    بـه ایـن افـراد    توسـعه دهـد.   کـرده و  يگـذار  هیـ را پا یصنعت

هـاي   مانند شـرکت  یگذاران از منابع رسم هیتمام سرما .گویند می هم وکار کسب

مناسـب  هاي  تیاز افراد پولدار به دنبال موقع ياریستند بسین یدولت و یخصوص

 هستند.
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 فیـ تعر یبه عنوان کسان گذاران را هین نوع سرمایوتزل ا ي.ا امیلیبه گفته و

ت یـ ن قـول حما یحاال به تازه وارد اند و خودشان پول به دست آوردهکه  کند می

و فن بازارها و بازار بـورس ایـده و فنـاوري    ها  حضور در نمایشگاه دهند. ی میمال

   .ترین راه ایجاد ارتباط با این افراد است سریع

گذاري فناوري  ارزش ،وکار گذارها داشتن طرح کسب براي مذاکره با سرمایه

 .پیش زمینه ذهنی براي ارائه روش انتقال فنـاوري بسـیار مهـم اسـت    و داشتن 

سـازي و انتقـال    کارآفرینان محترم به سایت فن بازار ملی ایران و سایت تجاري(

  .)مراجعه شود وزارت جهاد کشاورزي فناوري

هـا   کـی از کارکردهـاي اصـلی بانـک    ی :استفاده از منابع مالی بانکی .4

اعطاي تسهیالت به متقاضیان دریافـت آن اسـت.    تخصیص منابع مالی از طریق

    :دهند می از دو طریق تقاضاي اعتبارها  طرح

هـاي   معرفی از طریق نهادهاي دولتی در قالب وجوه اداره شده که بودجه.1

گیرد، متقاضی از طریق جـواز   می عامل قرارهاي  خاصی است که در اختیار بانک

یـاب   ود با ثبت نـام در سـایت بهـین   وکار خ سیس اخذ شده و ارائه طرح کسبأت

    .کند می تقاضاي اعتبار

و هـا   دولتی با فراخـوان از بـین متقاضـیان و ارزیـابی طـرح     هاي  سازمان.2

افراد حقیقـی و  کند و یا  می سنجی متقاضی اقدام به معرفی افراد به بانک اهلیت

را ها درخواست خود بـراي دریافـت تسـهیالت     حقوقی با مراجعه به شعب بانک

دهند و بانک با بررسی و ارزیابی متقاضی، در قبـال دریافـت سـبدي از     ارائه می

 کند. وثایق اقدام به اعطاي تسهیالت می

بنیان نیز تمایل دارند با ایـن سـازوکار بـه منـابع بـانکی       هاي دانش شرکت

بنیان  هاي دانش دسترسی پیدا کنند. با این حال قسمت اعظمی از اعتبار شرکت

ها نهفته است. بنابراین اگر بانک بخواهد  هاي فنی و تکنولوژیک آن ديدر توانمن

هـاي الزم   بنیان بپردازد، بایـد از امکانـات و توانـایی    هاي دانش به ارزیابی شرکت
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هاي فنـی و تکنولوژیـک نیـز برخـوردار باشـند. امـا        براي ارزیابی این توانمندي

بـه طـور   هاي مـالی اسـت،    هحوز در هایشان متمرکز توانمندي  ها که عمده بانک

از انجـام چنـین ارزیـابی عـاجز هسـتند. بـدین ترتیـب بـراي پوشـش           طبیعی

بنیـان تقاضـاي وثـایق     هـاي دانـش   له، از شـرکت ئهاي ناشی از این مسـ  ریسک

 عمومـاً  تسـهیالت،  متقاضـی  بنیـان   دانـش  هـاي  شـرکت  امـا  کنند. بیشتري می

 و نیستند برخوردار دانیچن دارایی از که هستند متوسطی و کوچک هاي شرکت

یـب عمـوم   ترت بـدین . کننـد  تهیـه  را بانـک  درخواسـت  مـورد  وثایق توانند نمی

  به منابع بانکی محروم هستند. دستیابی بنیان از هاي دانش شرکت

و  بنیـان  انـش د هاي شرکت براي موجود هاي حمایت از استفاده .5

روش قبلـی بـراي    4کارآفرین به هر کدام از  :است پذیر مخاطره هاي صندوق

پـس   .تواند از روش پنج هم استفاده کند ، میریزي کرده باشد مین مالی برنامهأت

هـاي   و حمایـت هـا   نامـه  الزم است یک کارآفرین پیش از هر کـاري تمـام آیـین   

(بـا مراجعـه بـه سـایت      نوپا و تولیدي را مطالعـه کنـد  هاي  موجود براي شرکت

  .ها اقدام کند آن از داري بهرهبراي  و )دانش بنیانهاي  ارزیابی شرکت

 نـد سـازي عبارت  و تجاري يکننده از پژوهش، فناور تیحما يها سازمان

  از:

 ؛ياست جمهوریر يو فناور یمعاونت علم -

  ؛نخبگان یاد ملیبن -

فناوري گیاهان دارویـی   (از جمله ستاد توسعه علوم وستادهاي راهبردي  -

  ؛و طب سنتی)

ع کوچـک (وزارت  یع و معادن سازمان صنایق و توسعه صنایصندوق تحق -

  ؛ع)یصنا

  ؛رانیا یو صنعت یعلمهاي  سازمان پژوهش -
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  ؛انیرانیا ياد علوم و تکنولوژیبن -

  ؛رانیا یفن بازار مل -

   ؛نینو يها يصندوق توسعه فناور -

   ؛رانیا يتوسعه تکنولوژ یصندوق مال -

  ؛صندوق حمایت از پژوهشگران -

  ؛شریفصندوق توسعه فناوري  -

  ؛علم و فناوري و مراکز رشدهاي  پارك -

  .رانیا یع معدنیصنا معادن و يسازمان توسعه نوساز -

 محاسبات مالی و اقتصادي

ابتـدا   بایـد  ،طـرح  ياقتصـاد هـاي   و شـاخص  یزان سـودده ین 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 وجـوه   ،انیست جداول سود و زیبا می زین یت مالین وضعییتع براي

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

 یهـا ارقـام مشـترک    را در آنیـ ل گردنـد ز یتکمد همزمان و هماهنگ یجداول با

  خواهند داشت. يتراز از به همیوجود دارند که ن

و هـا   از نسبت يا د تا پارهینما می جابیطرح ا یت مالیل وضعیتحل ه ویتجز

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

باشـد)   یر کشـور مربـوط مـ   ط خـاص هـ  یها (که به شـرا  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

 گردد.انه طـرح محاسـبه  ین سـود سـال  یهمچنـ مت تمام شـده و  یو ق ینیب شیپ

  گیرد.قرار  یطرح مورد بررس يو اقتصاد یمالهاي  ن شاخصیسپس مهمتر

 ه در گردش و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما

مربـوط  هـاي   نهیهز ،انجام شده یفنهاي  ین بخش طبق محاسبات و بررسیدر ا

 ين انواع انرژیتأم ی،مصرفه ینه مواد اولیه در گردش واحد از جمله هزیبه سرما

ر ی) و سـا مـه یب ا ویـ (حقوق، مزا یانسان يروی..)، ن.(آب، برق، سوخت و ازیمورد ن

 برآورد خواهد شد.به شرح زیر موارد 
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  انه و ارزش فروشید سالیرنامه تولب .1

 شود. یملکرد واحد انجام من بخش براساس نحوه عیا یمالمحاسبات 

  (میلیون ریال) ط عملکرد واحدیشرا .14جدول 

  ردیف
 

ظرفیت 

 اسمی
  واحد

قیمت واحد 

  (هزار ریال)
  قیمت کل

  6000  40  تن  15  شامپو ضد ریزش مو 1

  3400  34  تن  10  ژل گیاهی ضد آفتاب 2

  5100  34  تن  15  شامپوبدن 3

  4500  30  تن  15  لوسیون سفت کننده 4

  4000  40  تن  10  چسب مو 5

  3000  30  تن  10  کرم گیاهی ضد پیري 6

7 
خشک و هاي  (مخصوص پوست لوسیون بدن

  )معمولی و چرب
  5000  50  تن  10

  5520  46  تن  12  سرم مو 8

  4200  35  تن  12  لوسیون دور چشم 9

  6040  40,28  تن  15  شامپو همراه با نرم کننده 10

  5000  50  تن  10  کرم دست مغذي 11

  6600  55  تن  12  کرم آبرسانی سریع 12

  6000  40  تن  15  پوست کرم گیاهی روشن کننده 13

  64360  جمع کل

سـاعته در   8 نوبـت  1 کـه در  استروز  270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

  روز است.
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 یه مصرفیمقدار و ارزش مواد اول .2

عمـده   يارهـ و بازا یداخلهاي  ه بر اساس استعالم از شرکتیمواد اول يها متیق

 .است شدهن ییتع یفروش

 (میلیون ریال)اولیهبرآورد مواد  .15جدول

 برآورد مواد اولیه

 
 واحد مصرف شرح

  قیمت واحد

 (هزار ریال)
 قیمت کل

  8،000  800،000  تن 10 مواد موثره 1

  2،100  70،000  تن  30 مواد بسته بندي 2

  8،120  70،000  تن  116  مواد اولیه 3

 18220 جمع کل

  ازیمورد ن ين انواع انرژیتأمهاي  نهیهز .3

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. نه مربوط به آنیهز

(میلیون ریال)رفیهزینه انژي مص .16جدول   

 هزینه انژي مصرفی

 
 قیمت کل ریال)(قیمت واحد مصرف ساالنه واحد شرح

 362  750 482000 کیلووات ساعت برق 1

 19,467 3500 5562 مترمکعب آب 2

 413 1400 295000 مترمکعب گاز 3

 794 جمع کل
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  یانسان يروینه خدمات نیهز

 يو مبنـا  شـود  مـی  مختلـف انجـام  هـاي   رده از دریـ مورد ن یانسان يرویبرآورد تعداد ن

ن اسـاس  یـ بـر ا  متداول اسـت. هاي  اریز معیک از پرسنل نیانه هر یمحاسبه حقوق ماه

 يایـ مربوط بـه آن (حقـوق و مزا  هاي  نهیاز و هزیمورد ن یانسان يروین يه برآوردهایکل

ق یـ جهـت بـرآورد نسـبتاً دق    گردنـد.  مـی  نییمزبور تعهاي  نهیانه) و جمع کل هزیسال

مـاه محاسـبه    14 يانه برای، محاسبه حقوق سالیاحتمال يو اضافه کار يدیپاداش و ع

% از کل حقوق 23 یاجتماع نیمه تأمین بر اساس مصوبات سازمان بیهمچن شده است.

مـه از کـار   ی، بیمه خدمات درمـان یشامل ب( یاجتماع نیمه تأمیپرسنل به عنوان حق ب

د یـ کـه با  باشد می مه سهم کارفرماینه بی) هزيکاریمه بیو ب یمه بازنشستگی، بیافتادگ

  به جمع کل حقوق پرداخت شده اضافه شود.  

حقوق و مزایاي نیروي انسانی .17جدول   

 حقوق و مزایاي نیروي انسانی

 
 تعداد  شرح

  متوسط حقوق

 (هزار ریال)

  حقوق ساالنه

 ماه) 14(

  350000  25000  1  مدیر عامل  1

  364000  13000  2  ق و توسعهیتحق  2

  252000  18000  1  مدیر فروش  3

  910000  13000  5  و فروش یابیبازار  4

  182000  13000  1  سرپرست تولید  5

  378000  13500  2  مالی –اداري   6

  182000  13000  1  انباردار  7

  1890000  9000  15  دیکارگر تول  8

  140000  10000  1  نگهبان  9

 28 جمع کل
  

4648014 
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  ه در گردشیو برآورد سرما يبند معج

 یه و قطعـات مصـرف  یـ نه مواد اولیهز :ازیه و قطعات مورد نیمواد اول )الف

روز  100 یو مـواد خـارج   يروز کـار  90 یمـواد داخلـ  (ک دوره سفارش ی يواحد برا

 شود. می ه در گردش لحاظیاز سرما ی) به عنوان بخشيکار

نه حقوق و دستمزد کارکنان بـه مـدت   یهز :) حقوق و دستمزد کارکنانب

 ه در گـردش لحـاظ  ی) محاسـبه و در بـرآورد سـرما   يروز کـار  68معـادل  (سال  0,25

 شود.   می

واحـد بـه    يروز کـار  65از یـ مورد ن ين انرژینه تأمیهز :ازیمورد ن يانرژ )ج

  شود. می ه در گردش محاسبهیاز سرما یعنوان بخ

ـ یـ واحـد ن  يروز کـار  60فـروش   يها نهیهز :فروشهاي  نهیهز )د از  یز جزئ

 ).انه استیدرصد ارزش فروش سال 1ش فروهاي  نهی(هز ه در گردش استیسرما

 ،سـک ینان محاسبات و کاهش ریت اطمیش قابلیافزا يبرا :ها نهیر هزی) ساي

  شود. می افزودهها  نهیدرصد موارد فوق به جمع هز 5

برآورد سرمایه در گردش .18جدول   

 توسعه توسعه   شرح  ردیف

 6073,33 18220 90 مواد اولیه داخلی 1

 0,00 0 90 مواد اولیه خارجی  2

 1549,33 4648 90 حقوق و مزایاي نیروي انسانی  3

 264,66 793,97 90 انرژيهاي  هزینه  4

 107,27  90 فروشهاي  هزینه  5

 39,97   درصد) موارد باال 5( يجارهاي  نهیر هزیسا  6

 8034,56 جمع کل
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  ه ثابت و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما

اسـت کـه    یمتعلق به واحد صنعتهاي  یآن گروه از دارائ ،ه ثابتیمنظور از سرما

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

هـاي   ییـ دارا ،ه ثابـت یشوند ونیز به سرما ي مینگهدار ،فروش يشرکت و نه برا

ه یدهنده سرما لیاز اجزاء تشک گردد. می ز اطالقین بلندمدت ییا دارای يا هیسرما

 ،نیزمـ  یی،ربنـا یسـات ز یتأس ،دیـ زات خـط تول یـ و تجهها  توان دستگاه می ثابت

قبـل از  هـاي   نهیهز ي،لوازم ادار اثاثه و ،هیط نقلیوسا ي،ساز ساختمان و محوطه

  .. را نام برد..و يبردار بهره

در  ییـ ک دارایـ حداقل طـول عمـر الزم شـمول     يبرا ياریچ معیهگرچه ا

ـ یـ باها  ییل داراین قبیاما ا ،ه ثابت وجود نداردیطبقه سرما ک سـال  یـ ش از ید ب

 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  هیسرما ،زمانبا گذشت 

 خود را از دسـت  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 نه منظـور گـردد. ا  یج به حساب هزیدشان به طور منظم به تدریمف

 ییـ افت دارایو ارزش قابل باز شود می دهیاستهالك نام ،تمام شده يبها یجیتدر

  شود.  می خوانده یخ خروج از خدمت ارزش اسقاطیمستهلک شده در تار

ـ   يمازاد بها دهنـده   نشـان  ،ثابـت  یتمام شده نسبت به ارزش اسـقاط دارائ

الك در نـه اسـته  یبه عنـوان هز  یید دارایدوره عمر مف ید طیاست که با یمبلغ

 ییـ تمام شده دارا يسه با بهایچنانچه ارزش اسقاط در مقا لحاظ شود.ها  حساب

نظـر کـرد کـه     تـوان از آن صـرف   مـی  در محاسـبه اسـتهالك   ،قابل توجه نباشد

ن یتـر  نه استهالك وجود دارد کـه متـداول  یمحاسبه هز يبرا یمختلفهاي  روش

تمام  يروش مازاد بهان یاست. در ا ینه استهالك به روش خطیمحاسبه هز ،آن
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 میدر طـول عمـر آن تقسـ    يبه طور مسـاو  ،نسبت به ارزش اسقاط ییشده دارا

  شود. می استهالك منظورهاي  نهین مقدار به حساب هزیشود و هر ساله ا می

آالت  نینه ماشـ یهز برآورد د:یزات خط تولیآالت و تجه نینه ماشیهز

بـه عمـل آمـده از    هـاي   استعالمد بر اساس یزات به کار رفته در خط تولیو تجه

 ،سـازندگان  ياعالم شده از سوهاي  که عالوه بر نرخ می باشدمعتبر هاي  شرکت

  آالت صرف خواهد شد. نیماش يانداز ز جهت نصب و راهینهایی  نهیهز

(میلیون ریال) آالت و تجهیزات خط تولید هزینه ماشین . 19جدول   

  ارزش کل  ارزش واحد  تعداد  واحد شرح  ردیف

  55,5  55,5  1  دستگاه  آون  1

  40  40  1  دستگاه  هود شیمیایی(بخش شیمیایی میکروبی)  2

3 Gc  1200  1200  1  دستگاه  

  4000  2000  2  دستگاه  ....ونیمه جامدات پرکن   4

  1600  800  2  دستگاه  ....وپر کن مایعات   5

  366  183  2  دستگاه  تاریخ زن جوهر افشان  6

  80  40  2  دستگاه  آون  7

  450  150  3  دستگاه  انکوباتور  8

  50  50  1  دستگاه  اتوکالو  9

  45,2  22,6  2  دستگاه  کلونجر  10

  موارد باال )درصد 5( ر مذکوریر موارد غیسا  11
      

394,3  

  ات بر ارزش افزودهیمال  12
     

745,3 

 9026,3  جمع کل

  

   



75  

    
 

 محصوالت آرایش و بهداشتی گیاهیتولید 

 

  (میلیون ریال) سات عمومییزات و تأسینه تجهیهز .20جدول 

 ارزش کل ارزش واحد تعداد شرح فیرد

 200 200 1 امتیاز برق  1

 800 800 1 یم کشیزوله سهفاز به سه فاز و سیترانس ا  2

 50 50 1 یاز آب شهرك صنعتید امتیخر  3

 344 17,2 20 یصنعت يبخار  4

 1580 1580 1 زات بخاریتجه  5

 125 125 1 ریگ یسخت  6

 588 588 1 توریار يد  7

 94 94 1 مخزن کندانس  8

 88 88 1 پست فشار شکن  9

 75 75 1 کلکتور  10

 70 70 1 ر و اتصاالتیش  11

 150 150 1 يانداز نصب و راه  12

 250 250 1 آب و گاز یلوله کش  13

 4414 جمع کل
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 (میلیون ریال) سازي و محوطه ساختمان. 21جدول 

  هزینه کل  هزینه واحد  مقدار کار شرح  ردیف

  1500  0,5 3000  حیو تسط يخاکبردار 1

  180  0,6  300 یوارکشیو د یحصار کش 2

  150  0,5  300 و آسفالت یابان کشیخ 3

  180  0,6  300 ییسبز و روشنا يفضا 4

  13300  13,3  1000 تولید 5

  560  8  70 ساتیسالن تاس 6

  4000  8  500 ي)انبارها (محصول و ادوار 7

  1250  12,5  100 آزمایشگاه 8

  1200  12  100  اداري و جلسات 9

  410  8,2  50 رختکن 10

  1650  11  150 رفاهی و اقامتی نگهبانی 11

  192  8  24 نمازخانه 12

  25022  جمع کل

  باشد می متر 3000زمین مورد نیاز طرح 

  

  (میلیون ریال) ل حمل و نقلیه و وساینه وسائل نقلیهز. 22جدول 

وسایل حمل و نقل درون کارگاهی جهت جابجایی مواد اولیه در انبارها بـه  

  باشد: می صورت جدول زیر

  

   

 هزینه کل هزینه واحد تعداد شرح ردیف

 870 870  1 لیفتراك 1

 870 جمع کل
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  ينه اثاثه اداریهز. 23جدول 

 قیمت کل شرح ردیف

 160 یزو صندلیم 1

 140 انهیرا 2

 60 يل اداریوسا 3

 360 جمع موجود و توسعه

  يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز

ه طـرح  یـ و ته ینه مطالعات مقدماتیبابت هز ه:ینه مطالعات اولیهز )الف

 يافـت مجوزهـا  یو بابت در درصد 3/0.. معادل .س واحد ویو جواز تأس یهیتوج

 لحـاظ  ثابـت  يگـذار  هیسرما درصد 1/0س و ثبت شرکت معادل یتأس يالزم برا

  شود. می

ـ ا :یالت مـال یتسه و قراردادها ثبت نهیهز )ب معـادل  هـا   نـه ین هزی

  شود. می در نظر گرفته یزان وام بانکیم درصد 065/0

 :یشیآزما يبردار و بهره يانداز راه ،مربوط به آموزشهاي  نهیهز )ج

و  يانـداز  نـه راه یهز و یپرداختـ  يایـ روز حقوق و مزا 10نه آموزش معادل یهز

  شود. می در نظر گرفته يه و انرژیروز مواد اول 2معدل  یشیآزما يبردار بهره

 طبـق جـدول ذیـل بـرآورد    طـرح:   ياجـرا  دوره يجار هاي نهیهز )د

  .گردد می

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
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(میلیون ریال) هزینه قبل ازبهره برداري .24جدول   

 ارزش کل شرح فیرد

 119,08 ه ثابت)ی% سرما0,3.(.و ییه طرح اجرای، تهینه مطالعات مقدماتیهز 1

 39,69 ه ثابت)ی% سرما0,1مختلف( يافت مجوزهایس شرکت و دریتأسهاي  نهیهز 2

 400,00 طرح يدر دوره اجرا يجارهاي  نهیهز 3

 23,22 )ی% وام بانک0,065(یالت بانکیافت تسهیمربوط به درهاي  نهیهز 4

5 
  یشیآزما يو بهره بردار يآموزش، راه اندازهاي  نهیهز

 )يه وانرژیروزمواداول2روز حقوق و 10(
312,99 

 31,32 % موارد باال)3,5( يقبل از بهره بردارهاي  نهیر هزیسا 6

 926,31 جمع کل

  

کــل کــه  رقــم حاصــل ه ثابــت:یاجــزاء و بــرآورد ســرما يبنــد جمــع

  کند. می برآورداز طرح را یثابت مورد ن يگذار هیسرما

  (میلیون ریال) جمع کل هزینه هاي ثابت .25جدول 

 هزینه کل شرح فیرد

 9026,3 دیزات تولیآالت و تجه نیماش 1

 4414,00 یسات عمومیزات و تأسیتجه 2

 870,00 نقل و ه و حملیط نقلیوسا 3

 25022,00 يساز ساختمان و محوطه 4

 360,00 يه و لوازم اداریاثاث 5

 0,00 نیزم 6

 926,31 يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز 7

 4061,86 نشده ینیب شیپ 8

 44680,47 جمع کل

  

ه در یثابـت و سـرما   يگـذار  هیر سـرما یبا توجـه مقـاد   :يگذار هیکل سرما

الزم بـه ذکـر اسـت کـه      شـود.  می برآورد يگذار هیسرماگردش طرح مقدار کل 
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ن خواهـد شـد کـه در    یتـأم  یبـانک ق وام یه ثابت از طریدرصد سرما 90معادل 

  رد.یگ می طرح مدنظر قرار یمالهاي  م ترازیتنظ

  (میلیون ریال) سرمایه ثابت ودر گردش .26جدول 

 شرح فیرد
 بانک متقاضی

 جمع
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 44680,47 0,90 40212,42 0,10 4468,05 سرمایه ثابت 1

 سرمایه در گردش 2
    

8034,56 

 52715,03  جمع کل

  دیتولهاي  نهیهز

از جهـت احـداث و راه   یـ مورد ن يه گذارید هر محصول عالوه بر سرمایتول يبرا

ت یـ انه و در طـول دوره فعال ید بـه صـورت سـال   یز باینهایی  نهیهز ،واحد يانداز

 ...و ين انـرژ یتـأم  ،مانند حقوق کارکنـان  ؛شاملها  نهین هزیواحد منظور کرد. ا

شـود تـا بتـوان بـر      مـی  ر بـرآورد یثابت و متغهاي  نهیهزن بخش یباشد. در ا می

و  یمـال هـاي   طـرح و محاسـبه شـاخص    یمال يه ترازهایاساس آن نسبت به ته

  اقدام نمود. ياقتصاد

ر سـطح  ییـ است که با تغ هزینه هاي،ثابتهاي  نهیهز :ثابتهاي  نهیهز .1

) کارخانـه  یلیتعط(د یزان تولیدن میکند. هر چند با به صفر رس نمی ریید تغیتول

 یمـال هاي  لیه و تحلیدر تجز یشوند ول می ز حذفینه ثابت نیاز اقالم هز یبعض

وجود ها  نهین هزیا که کرد توان فرض ، میمدت بودن وقفه فوق با توجه به کوتاه

نـه  یمـه کارخانـه و هز  ینـه ب یهزهـایی   نهین هزیچنهاي  ن مثالیدارند. از بارزتر

سـتند  یز کـامالً ثابـت ن  یـ ن يا نهیاز اقالم هز یبعضباشند.  ی میافتیالت دریتسه

نه حقـوق کارکنـان دفتـر    یت ثابت دارند. به عنوان مثال هزیماه يتا حدود یول

 یرات جزئـ یین با تغید ندارد. همچنیزان تولیبه م یواحد بستگ يو ادار يمرکز

  ز ثابت است.ین يدینه حقوق پرسنل تولیهز ،دیدر مقدار تول
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قـوق کارکنـان   حدرصد  85   ین استقاللینظر گرفتن چن در يبرا رو از این

  هـایی   ن بخـش یک چنیتفک ين برایشود. بنابرا می نه ثابت منظوریبه عنوان 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 ین شده است که ماهییتع جدول

  است. يد چه مقداریزان تولیم

 (میلیون ریال) ثابتهاي  نهیبرآورد هز .27جدول 

 مبلغ درصد شرح ردیف

 3950,80 85 کارکنان يایحقوق و مزا 1

 158,79 20 يانواع انرژ 2

 3032,02 100 نه استهالكیهز 3

 154,90 10 ير و نگهداریتعمنه یهز 4

 255,38  % موارد باال)3,5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز 5

 7551,89  دیتولهاي  نهیجمع هز 6

 161 15 یاتیعملهاي  نهیهز  7

 804,25 100 % مقدار وام)2(یافتیالت درینه تسهیهز 8

 8516,99 ثابتهاي  جمع هزینه

  

نـه هسـتند کـه بـا     یاز هز یر اقالمـ یمتغهاي  نهیهزر: یمتغهاي  نهیهز .2

شـتر  ید بیـ چـه مقـدار تول   به عنوان مثال هـر  ؛ابندی می رییتغ  دیر سطح تولییتغ

اقالم نسبت به  یز بعضین بخش نیاز است. در ایمورد ن يشتریه بیمواد اول  ،شود

باشـد. بـه عنـوان     نمـی  درصد 100آن  یبستگ یول کند  می ریید تغیت تولیظرف

 رییـ نـه حقـوق کارکنـان تغ   یهز ،د در حـدود کـم  یا کاهش تولیش یامثال با افز

نـه  یهز ،شـود  يکـار  منجر به اضـافه  ،دیش تولیکه افزا یدر صورت یول ،کند نمی

بـه کـاهش    ،کمتـر شـود   ید از سـطح خاصـ  یا اگر تولیابد و ی می شیحقوق افزا
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درصـد از   15ن منظـور  یـ ابد. به ای می ز کاهشیشود و حقوق ن می پرسنل منجر

ز یـ ن موارد ریسا در شود. می ر منظورینه متغینه حقوق کارکنان به عنوان هزیهز

ر یـ شـود. جـدول ز   مـی  ن بخـش اختصـاص داده  یبه ا يا نهیاز اقالم هز يدرصد

    دهد. می نشان  راتییآن به تغ یر واحد را همراه با درصد وابستگینه متغیهز

  (میلیون ریال) ریمتغهاي  نهیهز .28دول ج

 مبلغ درصد شرح فیرد

 18220,00 100 ه و قطعاتیمواد اول 1

 697,20 15 کارکنان يایحقوق و مزا 2

 635,17 80 يانواع انرژ 3

 1394,09 90 ير و نگهدارینه تعمیهز 4

 % موارد باال)3,5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز 5
 

733,13 

 دیتولهاي  نهیجمع هز 6
 

21679,59 

 911,47 85 یاتیعملهاي  نهیهز 7

 22591,06 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز

 

طـرح مطـابق   هـاي   نـه یکـل هز  ،ر طرحیثابت و متغهاي  نهیبا محاسبه هز

  زیر می باشد. جدول 

  انهیسال نهیهز کل برآورد .29جدول 

 مبلغ شرح

 8516,99 هزینه ثابت 1

 22591,06 هزینه متغییر 2

 31108,05 جمع کل
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  طرح يو اقتصاد یمال یابیارز

طـرح   ياقتصـاد هـاي   و شـاخص  یمـال هـاي   صورت يوتریج محاسبات کامپینتا

آن از  یاصـل هـاي   تـوان بـه شـاخص    می طرح بوده و عمدتاً ياز سودآور یحاک،

برگشـت  هـاي   سـال  ،د در نقطه سـربه سـر  یزان تولیم ی،نرخ بازده داخل؛ ل یقب

 یل قـاطع یـ د که دلکرد یتأک يه نقدیژه به سرمایان ویه و نسبت سود و زیسرما

ــر توج ــب ــذی ــو پا يریه پ ــافیطــرح و وجــود اطم ياقتصــاد يداری ــان ک در  ین

  باشد. می نگونه واحدهایاحداث ا يبرا يگذار هیسرما

  طرح يو اقتصاد یمال يها شاخص . 30جدول 

 

  در پنج سال اول یت اسمید نسبت به ظرفیدرصد تول .31جدول 

  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول

70  80  90  100 100  

هر شـیفت کـاري    روز در سال است که 270 ن واحدیدر ا يتعداد روز کار

 است. روز در ساعت 7,5 معادل

ه ثابـت و معـادل   یدرصـد سـرما   90وام مورد درخواسـت معـادل   :اخذ وام

   باشد. می الیمیلیون ر 40212,42

   

 مقدار شرح فیرد

  100 یدرصد سهم منابع داخل 1

  20,39 د در نقطه سربه سریدرصد تول 2

  5 هیبرگشت سرماهاي  سال 3

  930,84 ال)یون ریلیثابت سرانه (م يه گذاریسرما 4

  7,10 يه نقدیژه به سرمایو انینسبت سود و ز 6
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 (میلیون ریال) دیتولهاي  نهیهز .32جدول 

 مبلغ درصد ارزش دارایی شرح ردیف

 451,32 5 9026,30 زاتین آالت و تجهیماش 1

 441,40 10 4414,00 ساتیتأس 2

 87,00 10 870,00 ل حمل و نقلیوسا 3

 500,44 2 25022,00 يساختمان و محوطه ساز 4

5 
  نشده ینیش بینه پیهز

 (هزینه پیش بینی نشده سرمایه ثابت)
1376,63 5 68,83 

 1548,99 جمع کل

  (میلیون ریال) هزینه استهالك .33جدول 

 مبلغ درصد دارایی ارزش  شرح ردیف

 902,63 10,00 9026,30 زاتین آالت و تجهیماش 1

 441,40 10,00 4414,00 ساتیتأس 2

 87,00 10,00 870,00 ل حمل و نقلیوسا 3

 1251,10 5,00 25022,00 يساختمان و محوطه ساز 4

 72,00 20,00 360,00 ياثاثه و لوازم ادار 5

6  
  نشده ینیش بینه پیهز

 بینی نشده سرمایه ثابت)(هزینه پیش 
926,31 10,00 92,63 

 2846,76 ثابت یجمع استهالك دارائ 7

 185,26 20,00 926,31 ينه قبل از بهره برداریاستهالك هز 8

 3032,02 نه استهالكیجمع کل هز
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(میلیون ریال) عملیاتیهاي  هزینه .34جدول   

 مبلغ  شرح فیرد

 240,00 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز 1

 60,00 شگاهیآزما يجارهاي  نهیهز 2

 321,80 % فروش ساالنه)0,5فروش (هاي  نهیهز 3

 128,72 هزینه تبلیغات و بازایابی 4

 321,80 % فروش ساالنه)0,5( حمل و نقلهاي  نهیهز 5

 1072,32 عملیاتیهاي  نهیجمع هز

  

  (میلیون ریال) ثابتهاي  نهیبرآورد هز. 35جدول 

 مبلغ درصد شرح ردیف

 3950,80 85 کارکنان يایحقوق و مزا 1

 158,79 20 يانواع انرژ 2

 3032,02 100 نه استهالكیهز 3

 154,90 10 ير و نگهدارینه تعمیهز 4

5 
نشده  ینیش بیپهاي  نهیهز

  % موارد باال)3,5د(یتول
255,38 

 دیتولهاي  نهیجمع هز 6
 

7551,89 

 161 15 یاتیعملهاي  نهیهز 7

8 
% مقدار 2(یافتیالت درینه تسهیهز

 وام)
100 804,25 

 8516,99 ثابتهاي  جمع هزینه
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  (میلیون ریال) )یت اسمیر(بر اساس ظرفیمتغهاي  نهیبرآورد هز. 36جدول 

 مبلغ درصد شرح فیرد

 18220,00 100 ه و قطعاتیمواد اول  1

 697,20 15 کارکنان يایحقوق و مزا 2

 635,17 80 يانواع انرژ 3

 1394,09 90 ير و نگهدارینه تعمیهز 4

  دینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز 5

 % موارد باال)3,5(

 733,13 

 21679,59  دیتولهاي  نهیجمع هز 6

 911,47 85 یاتیعملهاي  نهیهز 7

 22591,06 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز

  

 )یت اسمی(بر اساس ظرف انهیسالهاي  نهیبرآورد کل هز. 37جدول

 مبلغ شرح فیرد

 8516,99 هزینه ثابت 1

 22591,06 هزینه متغییر 2

 31108,05 جمع کل

 
  محاسبه ارزش افزوده  .38جدول

 جدول محاسبه ارزش افزوده

 4648 حقوق کارمندان و کارگران

 6443,5 اتیمه و مالیب

 2846,761 استهالك

 240 يدفتر مرکزهاي  نهیهز

 321,8 و فروش حمل و نقلهاي  نهیهز

 31709,36 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 16173,28 ریسا

 62382,67 جمع ارزش افزوده
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   یمحاسبه سهم منابع داخل .39جدول 

 18220 یه داخلیمواد اول

 4648 حقوق کارگران

 6،443 اتیمه و مالیب

 2846,8 استهالك

 240 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز

 321,8 فروش و حمل ونقلهاي  نهیهز

 31709,36 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 2255,028 ریسا

 66684,41 کل جمع

  

  مالی هاي شاخص. 40جدول 

 0,49 ه سود خالصیحاش 13123,5 نه نقطه سربه سریهز

 43,2 سرانه ير بنایسطح ز 20,39 درصد نقطه سربه سر

 0,49 نسبت سود به فروش  22,10 هینرخ بازگشت سرما

 0,71 هیسرما نسبت سود به 4,52 هیبازگشت سرما يسالها

 7,10 يه نقدینسبت سود به سرما 0,18 ه ثابتیه در گردش به سرماینسبت سرما

 100 یدرصد سهم منابع داخل 930,84 ثابت سرانه يه گذاریسرما

 20,20 ه ثابتین آالت به سرمایدرصد ارزش ماش
  

 1340,8 فروش سرانه
  

 96,83 حقوق سرانهمتوسط 
  

 0,97 فروش يدرصد ارزش افزوده بر مبنا
  

 200,54 دیتولهاي  نهیهز يدرصد ارزش افزوده بر مبنا
  

 0,53 یاتیه سود عملیحاش
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