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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 می محسوب 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 مورد نیز 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

  .  مدعاست این دیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزاتغالاش 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 در تا داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منـابع  و يکشاورز جوان موختگاننشادا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

 و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا. دینما ییدارو

 اجمـال  بـه  و یانسـان  يرویـ ن ،يداقتصا بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح ،مصرف

 سـود  و يگـذار  هیسـرما  نحـوه  و اسـت  حوزه این در ینیکارآفر و دیتول تیریمد

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را آن از یناش
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 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف ،مولد اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف از استفاده با و دهبو 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  چرخه به بخشی شتاب جهت در تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ستاد ریدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

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

 ،ینیکـارآفر  رهنـگ ف توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

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

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . است برخوردار 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

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

  شود. می

 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

ــانیگ حــوزه در ــیدارو اه ــنت طــب و ی ــا در یس ــداف هیس ــعه اه ــپا توس  ،داری

 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  ،دیتول یفیک و یمک 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  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ و به 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 و فقر کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا
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 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد حققم وسیله بدین انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •

 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 ،عاتابدا

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

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

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

هیسـرما  امکـان  جمله از یمحل تیوقعم 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

 بـا  آن 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 ،انیمشتر 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 ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم 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
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 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

 تیریمـد  مقوله در رو این از. دارد میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

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

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن 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 میزان و کار و کسب اندازي راه منظور

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

  .رندیگ یم

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

 جـود  و کـار  و کسـب  توسعه حوهن 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 ،هادانشگاه یعلم ئتیه

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

  .شود واقع موثر حوزه

 گرمسیري؛ مناطق در باز فضاي کشت شرایط در ورا آلوئه تولید .1

  ورا؛ آلوئه ژل فرآوري .2

  دارویی؛ گیاهان تخصصی آموزش مرکز .3

  لفلی؛ف نعناع تولید .4

  آویشن؛ تولید .5
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  محمدي؛ گل تولید .6

  دارویی؛ گیاهان ارگانیک تولید .7

  دارویی؛ گیاهان بک تی تولید .8

  دارویی؛ گیاهان نشاء تولید .9

  روستایی؛ کوچک واحدهاي در دارویی گیاهان فراوري .10

  دارویی؛ گیاهان بندي وبسته کن خشک واحد .11

  رزماري؛ تولید .12

  لیمو؛ به تولید .13

  بیان شیرین کشت .14

    دارویی گیاهان اسانس بندي هبست و تولید .15

 بادرنجبویه؛ تولید .16

  گاوزبان؛ گل تولید .17

 بابونه تولید .18

    اي ومیوه گیاهی هاي تولیددمنوش .19

 وبهداشتی آرایشی محصوالت تولید .20
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    مقدمه

 کـاربرد  و استفاده. است زیاد العادهفوق دارویی گیاهان تجاري و اقتصادي ارزش

 ایـن  بلکـه  ندارد اختصاص توسعه حال در رهايکشو به تنها گیاهی هايفراورده

 و دارو سـاخت  در ثرؤمـ  و مهـم  فاکتورهاي از نیز پیشرفته کشورهاي در داروها

ـ  رود می شمار به سالمت و بهداشت ،درمان  گیـاهی  هـاي  وردهآفـر  کلـی  طـور  هب

 دارو رونـد  کار به فیزیولوژیک اعمال ثیرأت یا درمان پیشگیري منظور به چنانچه

  .شوند می تلقی

 انـدازي  راه باعـث  صنعت این روشن انداز چشم و افزون روز تقاضاي افزایش

 و اسـت  شده بزرگ بازار این براي انبوه نهایی محصوالت تولید و فرآوري صنایع

 ،ثرهؤمـ  (مـواد  واسـط  حـد  مواد و دارویی گیاهان به صنعتی واحدهاي این تمام

    .دارند افزون روز نیاز ثانویه) هاي متابولیت

. آنهاسـت  ثانویه هاي متابولیت دارویی گیاهان در بحث مورد صنعتی رزشا

 مخدر مواد و غذایی هاي دهنده طعم دارو، عنوان به ثانویه هاي متابولیت از انسان

  .  کند می استفاده

 گیرنـد  می جاي هایی دسته در انسان، توجه مورد ثانویه هاي متابولیت اغلب

 بنـدي  طبقـه  بیوسنتزیشـان  أمنشـ  اسـاس  بـر  ثانویه هاي متابولیت عنوان به که

 هـاي  متابولیـت  هايسـنتز  توسط اغلب ثانویه هاي تابولیتم که آنجا از. شوند می

 را غلـط  رتصـو  ایـن  نبایسـتی  ها بندي دسته این اند، شده ایجاد یافته تغییر اولیه

 ثانویـه  متابولیـت  دسـته،  یـک  در گرفتـه  جاي هاي مولکول همه که کنند ایجاد

  .هستند

 و ترپنـی  أمنشـ  بـا  و رنگ بی معطر، فرار، مواد عنوان هب ؛گیاهی هاي اسانس

 اي گسترده طور به امروزه که هستند اي پیچیده ییشیمیا ترکیبات داراي الکلی،



18   

 

 بسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد حد واسط

 

 از امـروزه . (دشـون  می کاربرده به ییشیمیا و بهداشتی ،ییدارو ،ییغذا صنایع در

 کـه  شود می استفاده گیاهی عرقیات و اسانس استخراج براي متعددي هاي روش

 رانـدمان  توانـد  مـی  گیـاهی  عرقیـات  و هـا  اسـانس  اسـتخراج  روش بـه  توجـه  با

 در موجـود  بیولـوژیکی  هـاي  فعالیت ویی شیمیا ترکیبات نوع و درصد استخراج،

 .دهد تغییر را آن

 دارا را هـا  میکروارگانیسـم  و رطوبت از باالیی سطح معطر و دارویی گیاهان

 برداشـت،  از پـس  فرآیند در کار مهمترین سریع کردن خشک بنابراین. باشند می

  .باشد می فسادپذیر گیاهان این ارزشمند مواد کاهش از اجتناب جهت

 تجهیـزات  بـه  سـریع  دسترسـی  دارویـی  گیاهان تولید هاي روش اغلب در

 خشـک  نیازمند امر این و نبوده میسر باال سطوح در ویژه هب مؤثره ماده استخراج

 متعاقـب  هـاي  زمـان  در مـؤثره  ماده استخراج و گیاهان از اعظمی قسمت کردن

  .باشد می

 کشاورزي محصوالت نگهداري هاي روش ترین قدیمی از یکی کردن خشک

 تـا  تبخیر عمل از تفادهاس با رطوبت دح شامل فرآیند این. است برداشت از پس

 طـوالنی  مـدت  بـراي  را محصول بتوان تا است خاص آستانه یک به رسیدن حد

 متوقـف  آن در را مخمرهـا  و هـا  میکروارگانیسم آنزیمی، هاي فعالیت و کرد انبار

  .کرد

 کـه  است این محصول آب کاهش و کردن خشک مزایاي مهمترین از یکی

 شـدن  کـم  باعـث  نیـز  و یافته کاهش قلن و حمل و انبارداري بندي بسته هزینه

 رطوبـت  بـا  محصـوالتی  این بر عالوه. شود می شده خشک محصول وزن و حجم

  .  یابند می را محیط دماي در طوالنی مدتی براي نگهداري قابلیت کم

 گیاهـان  ههمـ  رویشـگاه  دنیـا  نقـاط  تمـام  چـون  شده ذکر موارد بر عالوه

 جهـت  از ایـن رو  ؛باشـند  مـی  زیادي حجم داراي گیاهی هاي نمونه و باشند نمی

 نقـاط  اقصـی  در همگـان  بـراي  آنهـا  بودن دسترس قابل و نقل و حمل سهولت
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 اهمیـت  از توانـد  مـی  آنهـا  از اسانس تهیه و دارویی گیاهان کردن خشک جهان

 صنعت روز به روز ها اسانس زیاد مصرف علت به بنابراین. باشد برخوردار اي ویژه

 .است یافته گسترش مواد این استخراج

 انگیاهـ  کـردن  خشـک  بخش در کارآفرینی و گذاري سرمایه شرایط این با

 یکـی  تبدیلی صنایع نیاز با متناسب استاندارد تولیدات با گیري، اسانس و دارویی

 گیاهـان  ارزش زنجیـره  در براي تقاضا پر و مناسب افزوده ارزش با هاي بخش از

 و کشـاورزي  ماننـد  دیگـر  هـاي  شبخـ  از کمتر ما کشور در که باشد می دارویی

 بـراي  جـذاب  فضـایی  معنـاي  به که است شده پرداخته آن به نهایی محصوالت

  .باشد می بخش این در فعالیت

  کارآفرینی تعریف

 »شـدن  متعهـد « معنـاي  بـه  Entreprender فرانسـوي  کلمه از کارآفرینی واژه

 طریـق  از کـه  جدید فکر و ایده داراي است فردي کارآفرین و است گرفته نشأت

 اجتمـاعی  و مـالی  مخـاطره  و منـابع  بسـیج  بـا  مأتـو  کـار  و کسب ایجاد فرایند

 .کند می عرضه بازار به جدیدي خدمت یا محصول

 اوري،فنـ  سـطح  ارتقـاي  نـوآوري،  افزایش کارآفرینی، توسعه آثار مهمترین

 و اشـتغال  ایجـاد  فنـی،  دانـش  تولیـد  ابـداعات،  و اختراعات ثبت تعداد افزایش

SME توانـد  مـی  نتیجـه  در کـه  اسـت  جامعـه  سطح در ثروت توزیع و تولید ا،ه 

 و تمـایز  ارزش، ایجاد دنبال به کارآفرین. باشد برداشته در را ملی ثروت افزایش

 والتصـ مح بـا  کـردن  نیاز ایجاد و نیازها به پاسخ. است برتري مسیر در حرکت

  .ستها آن جمله از خالقانه و جدید
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  رآفرینکا براي الزم هاي مهارت

 و شـده  گرفتـه  نظـر  در کـه  اهدافی به رسیدن در موفقیت براي آفرین کار یک

 محصول، طراحی ریزي، برنامه براي الزم هاي مهارت باید داده انجام گذاري هدف

 مـوارد  آنهـا  مهمتـرین  کـه  باشد داشته. ..و مالی منابع مینأت نظارت، سازي، تیم

 و هـا  آن بـه  حتمـاً  کـارآفرین  یک هک شود می پیشنهاد و باشند می زیر هشتگانه

 الزم تالش ها آن در باال مهارت به رسیدن راه در و کرده کافی توجه نآ جزییات

 دهد. انجام را

  ؛فروش) خرید، تولید، انبار، تولید، (مدیریت فنی مدیریت -

  ؛انسانی منابع مدیریت -

  ؛راهبردي مدیریت -

  ؛زمان مدیریت -

  ؛خطرپذیري مدیریت -

ــدیریت - ــابع م ــازار شــناخت و من ــات (انجــام ب ــازار، تحقیق ــارت ب  در مه

 مهـارت  فـروش،  روش مینأتـ  در مهارت تبلیغات، در مهارت گذاري، قیمت

    ؛توزیع) هاي شیوه تعیین در

  ؛مالی مینأت و حسابداري، مالی مدیریت -

  .سرمایه مدیریت -

 واحـد  یـک  انـدازي  راه جینسـ  امکـان  ارائـه  ضـمن  کارآفرینی بسته این در

 مـدیریت  و انـدازي  راه طراحـی،  در الزم هـاي  مهـارت  ارائـه  و بررسی به تولیدي

 .پرداخت خواهیم کار و کسب
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   محصول فنی مشخصات وها  ویژگی

 شـماره  بنـدي،  بسـته  فنـی،  مشخصـات  بنـدي،  طبقه کاربرد، و نام بخش این در

  گرفت. خواهد قرار بررسی مورد محصول استانداردهاي و گمرکی تعرفه

  ثانویه هاي متابولیت فتعری

 در کـه  کننـد  می تولید اي پیچیده و شیمیایی مواد خود زندگی طول در گیاهان

 هـاي  متابولیـت « مـواد  ایـن . ندارند نقشی گیاه، حیاتی هاي فعالیت و نمو و رشد

 هـا،  کش حشره ،ها فرمون دارویی، مؤثر مواد معطر، مواد. شوند می نامیده »ثانویه

 جملـه  ایـن  از آللوپاتیـک  مـواد  و گیـاهی  هاي هورمون ها، کش قارچ ها، کش علف

  .هستند

  اسانس

 اسـانس . اسـت  فـرار  روغـن  با همراه الکلی عصاره یا محلول اسانس یا مایه عطر

 و هـا  اسـانس . باشـد  می دارا را ترپنی اجزاي زا اي مجموعه که است فرار ترکیبی

 فشـار  با استخراج همچون: مختلفی هاي روش وسیله به گیاهی معطر مواد سایر

 ،مایکروویو وسیله هب خأل شرایط در تقطیر حالل، وسیله هب استخراج ،تقطیر سرد،

 .شـوند  مـی  استحصـال  گیـاهی  مواد از جاذب هاي روغن با استخراج و خیساندن

 ،ابسولوت ،)کانکرت( تام عصاره هاي نام به معموالَ استخراج از حاصل محصوالت

 فقـط  »اسانس« عنوان. شوند نمی نامیده اسانس و شده خوانده رزینوئید یا پماد

  .رود می کار به شده استخراج یا شده تقطیر هاي روغن براي

 ضـد : از نـد ا عبـارت  داروسـازي  صنعت در ها اسانس مصرف موارد مترینمه

 آورهـا،  خلـط  هـا،  هیستامین آنتی موضعی، حساسیت ضد پوستی، هاي حساسیت

 و هـا  میکـروب  ضـد  هـا،  ضدکرم ها، کننده ضدعفونی ها، ضدباکتري ها، ضدویروس
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 مختلـف  هـاي  شکل در که غذا هضم در ادویه عنوان به ها آن از استفاده همچنین

  .گیرد می قرار مصرف مورد دارویی

 شود می استفاده خوشبوکننده و معطر مواد عنوان به ها اسانس از همچنین

 عنـوان  بـه  همچنـین  و خوشـبوکننده  هـاي  اسپري و عطرها تهیه در بنابراین و

ــدان و صــابون معطرکننــده ــرار اســتفاده مــورد طبــی شــامپوهاي و خمیردن  ق

 ضدتورم،  ضد خاصیت به توان می ها اسانس دارویی اثرات از همچنین گیرند. می

 اسانسـی  هـاي  روغن. کرد اشاره آور خلط و آور اشتها ،نفخ ضد بخش آرام ،درد دل

 بهبـود  بـراي  کنسروسازي و غذایی صنایع در ايه ادویه گیاهان از آمده دست هب

  .  شود می استفاده غذایی مواد طعم

   اسانس استخراج هاي روش

  :عبارتنداز اسانس استخراج متدهاي مهمترین

 بـا  تقطیـر  .گیـرد  مـی  قـرار  استفاده مورد شکل چهار به که تقطیر روش -

 حامـل،  بخـار  بـا  تقطیر بخار، و آب حامل حالل با تقطیر آب، حامل حالل

 ؛آلی حالل یک با همزمان و آب با تقطیر

 ؛زدن تیغ و فشار خراش، روش -

 ؛حالل با استخراج روش -

 ؛کننده هیدرولیز هاي آنزیم از تفادهاس با استخراج -

 ؛کربن اکسید دي روش به اسانس استخراج -

  .مایکروویو با استخرج -

. باشـد  مـی  تقطیـر  عمل ها اسانس استخراج در ها روش ترین متداول از یکی

 و تـر  سـاده  کـاري  دیگرش هاي روش به نسبت تقطیر روش به اسانس استخراج

 و کمیـت  از روش ایـن  اسـاس  بر شده راجاستخ اسانس حال عین در و تر راحت
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 توسـط  یا یهزتج ها اسانس بعضی حالش هر در. باشد می برخوردار خوبی کیفیت

  .گردند می جذب یا تفکیک همچنین و شوند می غلیظ کردن تقطیر

   آفرینی کار بسته محصوالت کاربرد و نام .1 جدول

  کاربرد محصول شرح ردیف

  گیاهی هاي فرآورده داروهاو لیهاو مواد  دارویی گیاهان اسانس  1

  گیاهی هاي فرآورده داروهاو اولیه مواد  شده خشک دارویی گیاهان  2

    فعالیت شروع براي نیاز مورد مجوزهاي و الزامات

ــن تولیــد الزامــات از نظــارتی نهادهــاي از الزم مجوزهــاي داشــتن  از گــروه ای

 . است محصوالت

 سـیس أت جواز ابتدا در باید دیدج تولیدي واحد یک اندازي راه و ساخت در

 یـاب  بهـین  سایت در باید ابتدا (در شود اخذ تجارت و معدن صنعت، سازمان از

 و مراجعـه  نظـر  مـورد  اسـتان  صـنعتی  هاي هركش شرکت به بعد کرد، نام ثبت

 و دسـتگاه  نصـب  و سـاز  و ساخت مراحل طی از پس. شود خریداري الزم زمین

 معاونـت  به برداري بهره پروانه دارنده. شود می رصاد برداري بهره پروانه تجهیزات

 بازدیــدهاي بــا. شــود مــی داده مجوزهــا تقاضــاي و کــرده مراجعــه دارو و غــذا

 محصوالت براي بعد مرحله در و تولید خط و کارخانه براي ابتدا در ها کارشناس

  .)گرفت مجوز توان می

 شـروع  و زمـین  خریـد  از پـیش  زیـر  مـوارد  به است الزم محترم کارآفرین

  :کند توجه ساخت

ـ  واحـد،  احـداث  براي زمین خرید زمان در و کار ابتداي از حتماَ  صـورت  هب

 در. شـود  انجـام  دارو و غـذا  معاونت از کار پیشبرد براي استعالم مراحل مکتوب

 هـاي  کارشـناس  از. ..و سـاختمان  نقشه طراحی زمین، خرید براي نیز مرحله هر

  .شود جو و پرس معاونت این در فعال خبره

  :شوند مطالعه کشور داروي و غذا سازمان سایت در موارد این حتماً
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 ؛آالینده واحدهاي از احداث محل فاصله حداقل دستورالعمل -

 گیــاهی، داروهــاي تولیــد واحــدهاي ســیسأت پروانــه صــدور نامــه آیــین -

 ؛گیاهی اسانس و ها عصاره تولید دارویی، گیاهان بندي بسته

  ؛گیاهی هاي عصاره و ها نساسا تولید ضوابط -

 .طبیعی هاي فرآورده تولید واحد سیسأت پروانه صدور راحلم -

   گیاهی هاي عصاره و ها اسانس تولید ضوابط

 کـه  تولیـدي  واحـدهاي  بـه  اختصاصاً گیاهی هاي عصاره و ها اسانس تولید مجوز

 هداد باشـند  می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از سیسأت اجازه داراي

 شود. می

 رعایـت  بـه  موظـف  گیـاهی  هـاي  عصـاره  و ها اسانس تولید واحدهاي کلیه

 دارویـی  اولیـه  مـواد  توزیـع  و انبـارداري  بنـدي،  بسـته  تولیـد،  بر حاکم مقررات

  باشند. می

 داد قـرار  ارائـه  یـا  و کشـت  امکانـات  بودن دارا به منوط تولید مجوز صدور

  باشد. می درخواست مورد گیاه کشت

 بایـد  مـی  گیـاهی  هـاي  عصـاره  و ها اسانس تولید مجوز اخذ جهت متقاضی

  نماید: ارائه را زیر مدارك

 بررسـی  جهـت  هربـاریومی  نمونـه  ارسال و گیاه گونه و جنس تعیین الف)

  ؛کارشناسان توسط

  ؛و...) ریزوم ریشه، (برگ، گیاه از استفاده مورد قسمت ذکر ب)

ـ  کامـل  طور به عصاره و اسانس تولید روش ذکر ج)  مقـادیر  و نـوع  ذکـر  اب

  ؛استفاده مورد کمکی مواد و حالل

 فیزیکـی  مشخصـات  تعیـین  و کیفـی  و کمـی  کنتـرل  هاي روش ارسال د)

  ؛معتبر) هاي رفرانس ارائه (با نهایی محصول
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  ؛آن نتایج و شناسی قارچ و میکروبی کنترل هاي روش ارسال )ه

  ؛انقضا تاریخ تعیین و فرآورده پایداري کنترل و)

  .نگاهداري طشرای ي)

 اسـانس  نـوع  یک جهت منحصراً گیاهی هاي عصاره و ها اسانس تولید مجوز

 صـادر  گیـاهی  هـاي  فـرآورده  تهیـه  در اولیـه  مـاده  عنوان به صرفاً و عصاره یا و

  د.شو می

 کـل  اداره ییـد أت به منوط گیاهی هاي عصاره و ها اسانس تولید مجوز صدور

 کمیسـیون  از سـاخت  صـالحیت  اخذ زا پس و دارو و غذا کنترل هاي آزمایشگاه

 خـوردنی  مواد و دارویی و پزشکی امور مقررات به مربوط قانون اساس بر قانونی

 آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت توسـط  آن از ناشـی  مقررات و آشامیدنی و

  باشد. می پزشکی

  باشد. می سال چهار صادره مجوز اعتبار مدت

 و آیـد  عمـل  بـه  مدت انقضاء از لقب ماه 6 باید تولید مجوز تمدید تقاضاي

 پزشـکی  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت مجوز، اعتبار مدت طول در چنانچه

 تشـخیص  جامعـه  سـالمت  به مضر یا و غیرالزم را اي  عصاره یا اسانس هر تولید

  نماید. می لغو تشخیص قانونی کمیسیون يأر با را مربوطه مجوز دهد،

 و هــا اســانس از پزشــکی آمــوزش و درمــان بهداشــت، وزارت کارشناســان

 کرده برداري نمونه مربوط، ضوابط طبق اتفاقی صورت به نیز تولیدي هاي عصاره

 و غـذا  کنتـرل  هـاي  آزمایشگاه کل اداره به آزمایش و بررسی جهت را ها نمونه و

  د.کر خواهند ارسال پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دارو

   آیسیک کد

 صـنعت،  سـازمان  از سیسأت جواز باید الزم مجوزهاي خذا و فعالیت شروع براي

 محصـول  هـر  بـراي  خـدمات  و کـاال  بندي طبقه در .شود کسب تجارت و معدن
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 بـراي  کـدها  ایـن . انـد  شـده  تعریـف  خاصـی  آیسـیک  کـدهاي  محصول) (گروه

  . اند شده ارائه زیر جدول در پیشنهادي محصوالت

 آیسیک کد 2جدول

  کد السری  التین عنوان فارسی عنوان
 تعرفه کد

  گمرکی

 واحد

  سنجش

 (مورد طبیعی اسانس

  غذایی) صنایع در مصرف
Natural essences  1549612346 33012400 تن 

 مصنوعی هاي اسانس

 صنایع در مصرف (مورد

  غذایی)

Artificial fruit 
essences  1549612349 38249060  تن 

 غیر نعناع اسانس

  خوراکی
Mint essence  2429412623 33012500 تن 

 تن * Lavender essence  2429412624  اسطوخودوس اسانس

 غیر رازیانه اسانس

  خوراکی
Fennel essence  2429412625 * تن 

 تن * Balm mint essence  2429412626  بادرنجبویه اسانس

 Pennyroyal  پونه اسانس
essence  2429412627 * تن 

 تن * Thymol essence  2429412628  تیمول اسانس

 تن * Eucalyptus essence  2429412629  اکالیپتوس اسانس

 بجز طبیعی اسانس انواع

  غذایی صنایع مصارف

*Essential oil for 
cosmetic & 

pharmaceutical 
applications  

2429312622 
 

 تن

 غیر اسانس بندي بسته

  خوراکی
Inedible essence 

packaging  7495412387 
 

 تن

 اسانس بندي بسته

  خوراکی
Edible essence 

packaging  7495412388 
 

 تن

 دهنده طعم مواد انواع

  خوراکی مجاز
Essences used in 
food industries  1549412344 

 
 تن
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 سنجش واحد کد سریال التین عنوان فارسی عنوان

 Pharmaceutical (کشاورزي) دارویی گیاهان
plants, growing 111412373 تن 

 Packaging of دارویی گیاهان انواع بندي بسته
medicinal plants 7495412379 تن 

 تولید جهت استفاده مورد گیاهان

 (کشاورزي) نوشیدنی
Beverage crops, 

growing 113312346 تن 

 تن Spice crops, growing 113312352 (کشاورزي) اي ادویه گیاهان

 محصوالت تولید ظرفیت

 صـنعتی  جدیـد  واحـد  هـر  در شـده  تولیـد  حصـول م براي فروش امکان بررسی

 اینگونـه  آینـده  و اقتصـادي  موقعیـت  ارزیـابی  در ثريؤمـ  بسـیار  عامل تواند می

 صـنعت،  هـر  خـاص  هـاي  ویژگـی  گرفتن نظر در با ارتباط این در. باشد واحدها

 کـاربرد  انواع مبناي (بر داخلی نیازهاي و مصارف میزان و داخلی تولید وضعیت

 تولیـد  کمبـود  میـزان  تعیـین  با و گیرد می قرار بررسی و لیلتح مورد محصول)

  .  گردد ارزیابی جدید واحدهاي براي بازار کسب قابل سهم باید محصول داخلی

 براي را اي ویژه امکانات است ممکن صنعت، هر خاص هاي ویژگی طرفی از

 طـور  بـه  بایـد  مـورد  هـر  در کـه  آورد فـراهم  آن محصوالت یابی بازار و فروش

    .گیرد قرار بررسی مورد گانهجدا

  

  واحد  مقدار  محصول نام  ردیف

  تن  72  شده خشک دارویی گیاهان  1

 تن 60  دارویی گیاهان اسانس  2
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 محصول استانداردهاي

 بـه  امـا . اسـت  نشـده  تدوین استانداردي ها اسانس و دارویی گیاهان بیشتر براي

 سـنتی،  طب و دارویی انگیاه فناوري و علوم توسعه ستاد سوي از اعتبار مینأت

  .هستند تدوین حال در استانداردها از بزرگی گروه

 سـنجی،  کیفیت تجربی هاي روش اساس بر ها شرکت کاربردي صورت هب اما

 ابتـدا  هست، کاربردشان مورد که اسانسی ترکیبات و دارویی گیاهان از شناخت

 در مجـدد  آنـالیز  با خرید و توافقات پس و کنند می تقاضا تولیدکننده از را آنالیز

  .  دهند می قرار مجدد بررسی مورد را خود مدنظر هاي  شاخص QC بخش

 اولیـه  مواد کنترل در. باشد می In house عمومی بیشتر کنترلی هاي روش

 آن هـاي  آزمـایش  مبناي و است میکروبی هاي کنترل بیشتر نهایی محصوالت و

 روش استخراج براي که سته USP و BP مانند المللی بین استاندارد هاي کتاب

  .گیرد می قرار استفاده مورد آزمون

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

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

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

  .کرد

  ردیف
 شماره

  استاندارد
  مرجع  استاندارد عنوان

 ISIRI  آزمون هاي روش و ها ویژگی- شده خشک نعناع  1157  1

 ISIRI  ها ویژگی ،بابونه  5182  2

 ISIRI  آزمون نحوه و ها ویژگی ،بیان شیرین ریشه  182  3

 ISIRI  آزمون نحوه و ها ویژگی ن،ویشآ  2599  4

5  16412  

 و سبزي دارویی، گیاهان ادویه، انواع دهی پرتو

 میکرو کنترل منظور به خشک گیاهی هاي چاشنی

  راهنما، ها میکروارگانیسم دیگر و زا بیماري هاي ارگانیسم

ISIRI 

 ISIRI  شیرین رازیانه هاي ویژگی 3174  6

7  993 
 وها  ویژگی – ساییده و لکام دانه – تلخ رازیانه

  نآزمو هاي روش
ISIRI 

 ایران دارویی گیاهان فارماکوپه

 شـامل:  شـود  مـی  گرفته نظر در مختلف هاي بخش براي که مواردي مجموع در

 خشـک  نـوع  زدایـی،  آلـودگی  روش آوري، جمـع  روش و زمـان ( گیاه تهیه روش

 کروسـکوپی) ما( ظـاهري  (خصوصـیات  شناسـی  گیاه ،) گیاه سازي آماده و کردن

 مـورد  قسـمت  نگـاري)  (خـرده  میکروسکوپی خصوصیات استفاده، مورد قسمت

 گیـرد  مـی  انجام کنترل منظور به گیاه روي که آزمایشاتی کامل شرح ،استفاده)

 در محلـول  غیـر  خاکسـتر  میـزان  تام، خاکستر میزان آلی، خارجی مواد (میزان

 هـاي)  (روش روش وبت،رط میزان آب، در محلول عصاره میزان کلریدریک، اسید

 هـاي  کنتـرل  بـه  مربوط نتایج و روش ،)...و TLC نظیر کیفی) (کنترل تشخیص

 میــزان ســختی، وزن، ابعــاد، بــو، رنــگ، شــامل( فــرآورده شــیمیایی و فیزیکــی

 (نمونـه  بنـدي  بسته دارویی تولیدات خصوص در و و...) شدن باز زمان فرسایش،

 نـام  ،»ایران سنتی طب فرآورده« جمله درج بروشور، و جعبه و برچسب طرح یا
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 انقضا تاریخ تولید، تاریخ مصرف، دستور تولیدکننده، مرکز آدرس و نام محصول،

  .شود می اضافه موارد این به نیز ).و.. بندي بسته روي نگهداري شرایط و

   محصول مصرف روند و اولیه مواد مینأت نحوه بررسی

 اولیـه،  مـواد  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  کـه  باشد می داخلی بازار از اولیه مواد مینأت

  . است دهشن مشاهده تاکنون تنشی و کمبود آینده، ترسیم و گذشته تجربیات

 و گیـاهی  ماهیـت  کـه  کرد توجه باید تولیدات مصرف مبحث در همچنین

 بـا  قیـاس  در محصـوالت  این به نسبت کننده مصرف که اي جاذبه پر نگرش نوع

 ایـن  مصـرف  بـازار  در بـاالیی  کشـش  تیجـه ن در و کرده پیدا شیمیایی داروهاي

  .شد خواهد بررسی بیشتر زیر در که کرده ایجاد تولیدات

 از ،شـد  خواهـد  بیـان  بعـد  صفحات در تولید براي که دارویی گیاهان اقالم

 طریـق  از توانـد  می کارآفرین که هستند دسترس در بازرگانی هاي شرکت طریق

  .کند خریداري کشاورزها از را نظر مورد محصول کامل نظارت با کشت مدیریت

 تـگ،  نخ، چاي، فیلتر کاغذ جعبه، شامل عمومی صورت هب بندي بسته اقالم

 هاي شرکت توسط هم موارد نای خوشبختانه. هستند کارتن و پوششی هاي رول

 نمونـه  دریافـت  و هـا  آن از یـد باز و اسـتعالم  بـا  توان می و شوند می ارائه زیادي

  .کرد خابانترا  ها آن ترین مناسب

 بازاریابی مدیریت

 بـه  ریـزي،  برنامـه  هـا،  فرصـت  تحلیل و تجزیه از ؛است عبارت بازاریابی مدیریت

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

  .  سازمانی اهداف به نیل منظور به هدف بازارهاي

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

 فلسـفه  ایـن  از کـه  هـایی  سـازمان . دهند می قرار خود بازاریابی نگرش لوحه سر



31  

    
 

حد واسطبسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد   

 

 بـه  آنهـا  تولیـدي  کاالهـاي  از کنندگان مصرف که باورند این بر کنند، می پیروي

 را وسـیعی  کوشـش  سـازمان  که مواردي در جز کنند خریداري نمی کافی اندازه

  .  دهد انجام خود کاالهاي ترویج و تبلیغات و شخصی فروش هاي زمینه در

   فروش و بازاریابی. 1

 فروش براي مدت کوتاه هاي تالش در فقط مردم اکثر تصورات رغم علی بازاریابی

 شـامل  آن بلکـه  ؛شـود  نمـی  خالصـه  تشریفاتی و لوکس و ضروري نیمه کاالهاي

 تـر  سریع را کاالها که است تجاري و توزیعی تولیدي، هاي فعالیت از اي مجموعه

  برساند. نهایی کننده مصرف دست به تر ساده و

  هدفدار یا متمرکز بازاریابی. 2

 نوع این در. است بازاریابی شیوه ترین مناسب هدفدار بازاریابی ،فعالیت این براي

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

 هـاي  مزیـت  بـه  توجـه  با که را قسمت دچن یا یک آنها بین از و دهکر شناسایی

 انتخـاب  خود فعالیت براي است زیاد ها آن در موفقیت امکان شرکت استراتژیک

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

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

ـ  را منـابی  تخصیص و غاتتبلی بازار،  بـاالیی  اثرگـذاري  و کنتـرل  بـا  و خـوبی  هب

  .برساند انجام به تواند می
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   المللی بین و داخلی بازار بررسی. 3

ـ  ثرهؤمـ  مـواد  و دارویی گیاهان مصرفی صنایع  متنـوع  هـا)  اسـانس  خصـوص  ه(ب

ــتند ــنایع. هس ــی، ص ــی داروی ــتی و آرایش ــذایی و بهداش ــترین غ ــروه بیش  گ

  .  هستند گروه نای کننده مصرف

 زیـر  در. اسـت  کننـده  تعیـین  گیاهان انتخاب در ها ترین پرمصرف شناسایی

  .اند شده آورده کشور داروسازي در دارویی گیاهان ترین مصرف پر لیست

 از شـناخت  طبیعـی  هـاي  وردهآفر در رفته کار به دارویی گیاهان بیشترین

 انتخـاب  انـداز  چشم سیمتر در تواند می گسترش به رو صنعت در تقاضا بیشترین

 برانگیـز  چـالش  دایـره  صـنعتی  واحـد  ایـن  کـاري  آینده در ها گیاه ترین مناسب

  .سازد هدفمند و محدودتر را محصوالت انتخاب

 انجمـن  گـزارش  اسـاس  بـر  :دارویی گیاهان المللی بین بازارهاي 3-1

 محصـوالت  فروشـی  خـرده  بـازار  مالی تبادالت حجم (BAH) آلمان داروسازان

 که بود رسیده یورو میلیارد1,6 به میالدي 2015 سال در آلمان دارویی انگیاه

 گیـاهی  داروهـاي . اسـت  داشـته  رشـد  درصد 6 حدود در 2014 سال به نسبت
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 و آنفلـونزا  درمـان  داروهـاي  همچنـین  و تنفسـی  هـاي  نـارحتی  سـرفه،  درمان

  .شوند می شامل را محصوالت این بخش مهمترین سرماخوردگی،

 فراوانـی  زایـی  اشـتغال  سبب معطر و دارویی گیاهان فرآوري و تولید بخش

 اقتصادي نقش که طوري هب است شده مراکش کشور محلی و روستایی جوامع در

 ایـن  رسـمی،  گزارشـات  طبق بر. دارد مناطق این توسعه در پررنگی اجتماعی و

 گیاهـان  صـادرات  از درآمـد  دالر میلیـون  55 مـیالدي  گذشـته  سـال  در کشور

 مـراکش  دولـت  که است شده اعالم همچنین ،است دهکر کسب معطر و دارویی

 ایجـاد  کشور این دارویی گیاهان صنعت توسعه طریق از شغل هزار 500 ساالنه

 آمریکـا  و فرانسـه  کشـورهاي  آن محصـوالت  خریـداران  تـرین  عمده و نماید می

 انگشـت،  پـنج : از نـد ا عبـارت  مـراکش  صادراتی اقالم مهمترین از برخی. هستند

  .زعفران و درمنه نوعی اسطوخودوس، محمدي، گل فلفلی، نعناع گلی، مریم

 2014 و 2013 هـاي  سـال  در هـا  هادویـ  و دارویـی  گیاهـان  مصرف میزان

 ایـن  در که است داشته رشد درصد 25 حدود در آسیایی کشورهاي در میالدي

. دارد قـرار  اول جایگـاه  در درصـدي  300 رشد با لیمو علف تقاضاي میزان میان

 و 250 مصـرف  رشـد  بـا  ترتیب به ریحان و مرزنجوش دارویی گیاهان همچنین

  .اند داده اختصاص خود به را سوم و دوم هاي جایگاه درصدي، 160

 کننده مصرف بزرگترین شمالی آمریکاي جهانی، تجارت سازمان گزارش به

 در شـده  مصرف هاي ادویه مهمترین. است بوده میالدي 2014 سال در ها ادویه

 زیره گشنیز، زنجبیل، بویا، جوز زردچوبه، سیاه، فلفل: از اند بوده عبارت قاره این

 .سیر و هل میخک، سبز،

 آمـاده  غـذاهاي  و جات شیرینی نان، صنعت که است شده عنوان همچنین

  .باشند می قاره این در ها ادویه کنندگان مصرف ترین عمده
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 ارزش بـا  را دارویـی  گیاهـان  تن 194000 حدود اروپا کل ،2014 سال در

 49( واردات ایـن  حجم از نیمی تقریباً. است کرده وارد یورو میلیون 694 حدود

  .است شده تأمین توسعه حال در کشورهاي توسط )درصد

 بـازار  در اسـت  ممکـن  اروپـا،  بـه  دارویی گیاهان صادرکنندگان از بسیاري

 عنـوان  بـه . نـد کن عمـل  نیز صادرکننده یا واردکننده عنوان به خودشان منطقه

 بـه  را دارویـی  گیاهـان  هنـد  و اتیـوپی  سـودان،  از خودشان مصري، تجار مثال،

 از را دارویـی  گیاهـان  کـه  چینـی  تجـار  همچنـین  و کننـد  مـی  وارد کشورشان

 دارویـی  گیاهان از بسیاري همچنین .کنند می وارد آسیا شرق جنوب کشورهاي

 تـأمین  آلبـانی  مثـل  انبآلکـ  حـوزه  و خاورمیانـه  کشـورهاي  از ترکیـه  صادراتی

  .شود می

 در تقاضـا  طبعیـت،  بـه  گسـترده  و فعلی رویگرد با :اسانس تجارت 3-2

  .است افزایش حال در رشد به رو و شتاب پر صورت هب جهانی، سطح

 میـزان  و رونـد  نمـودار  2015 السـ  در شـده  انجـام  هـاي  ارزیابی براساس

 تقاضـا  افـزایش  این. است شده درج زیر جدول در 2024 سال تا جهانی تجارت

  .است بخش این در گذاري سرمایه روشن آینده دهنده نشان

  2024 سال تا جهانی تجارت میزان و روند
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U.S. essential oil market revenue by product, 2014 - 2024 (USD Million) 

  

 و مختلـف  هـاي  اسـانس  بـراي  سـتونی  مقایسـه  و جهـانی  تجـارت  میزان نمودار

  .شود می دهمشاه باال جدول در 2024 به منتهی ساله ده براي پرمصرف

 کشـورها  ترین صنعتی عمل در دنیا دارویی گیاهان واردکنندگان بزرگترین تقریباً

  .هستند هم
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  یداروی گیاهان کننده وارد کشور 30 .3 جدول

1 United States of America 
2 Hong Kong, China  
3 Germany 
4 Japan 
5 Singapore 
6 China 
7 Chinese Taipei 
8 Viet Nam 
9 France 

10 Canada 
11 Republic of Korea 
12 Italy 
13 Malaysia 
14 United Kingdom 
15 Spain 
16 Netherlands 
17 Belgium 
18 Switzerland 
19 India 
20 Mexico 
21 United Arab Emirates 
22 Russian Federation 
23 Poland 
24 Australia 
25 Czech Republic 
26 Austria 
27 Saudi Arabia 
28 Thailand 
29 Brazil 
30 Ireland 
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  2016 سال در ها عصاره و اسانس عمده کنندگان وارد 4 جدول

1 United States of America 
2 France  
3 Germany 
4 United Kingdom  
5 India 
6 Netherlands 
7 China 
8 Japan 
9 Singapore 

10 Switzerland 
11 Ireland 
12 Canada 
13 Indonesia 
14 Spain  
15 Mexico 
16 Italy 
17 Saudi Arabia 
18 Brazil 
19 Australia 
20 United Arab Emirates 

trademap: Product: 3301 Essential oils, whether or not terpeneless, incl. concretes and 
absolutes; resinoids; extracted  

  

 صـادرات  بحـث  در: ایـران  صادراتی هدف کشورهاي مهمترین 3-3

 از زیـادي  حـدود  تـا  را بخـش  این در خود جایگاه ایران شد گفته که طور همان

 بازاریـابی،  در ضـعف  بـه  موضـوعی  هر از بیشتر هم آن دلیل و است داده دست

. ..و برندسـازي  بنـدي،  بسـته  در ضـعف  بازاریـابی،  تخصصـی  هاي تشکل نداشتن

 شـیرین  محمـدي،  گـل  ایران دارویی گیاهان صادرات مهمترین. شود می عنوان

 صـادرات  ایـن  سفانهأمت. باشند می زعفران و باریجه آنغوزه، شیره)، و (ریشه نبیا

 و مناسـب  بنـدي  بسته یک با که حالی در افتند می اتفاق افزوده ارزش کمترین با

 تشکیل و قوي بازاریابی با توان می ایران دارویی گیاهان باالي کیفیت به توجه با

  .داشت درخشان حضوري المللی بین بازارهاي در صادراتی هاي کنسرسیوم
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 بـر  ایـران  )...و عصـاره  (اسـانس،  3301 کـد  با گانکنند صادر بندي ردهر د

 55 جایگـاه  در 2016 سـال  در شـده  ثبـت  و المللی بین رسمی اطالعات اساس

  .است داشته قرار

   TRADE MAP گزارش اساس بر ایران صادراتی هدف کشورهاي بندي رتبه .5 جدول

1 France 
2  Germany 
3 Kuwait 
4 Spain 
5 Bulgaria 
6 United Kingdom 
7 Austria 
8 Sweden 
9 Hungary 

10 Netherlands 
11 Switzerland 
12 Taipei, Chinese 
13 Canada 
14 Norway 
15 China 
16 Oman 
17 Japan 
18 Thailand 
19 Australia 
20 Russian Federation 

  

 در 3301 کد مجموعه زیر کاالیی گروه براي 1394 سال در ایران صادرات

 اتـاق  (آمـار  اسـت  بـوده  دالر 9،425،093 ارزش به و تن 3,316با برابر مجموع

 جـداول  آماري هاي داده اساس بر. ) تهران کشاورزي و معادن ،صنایع بازرگانی،

 شـده  صادر کاالهاي ،است شده آورده زیر جدول در که صادراتی هدف بازارهاي

  .  قراردارد عرقیات و محمدي گل هاي فرآورده گروه در یشترب

 دهنـده  نشان کارآفرین براي صادراتی کاالي ترکیب و صادرات از حجم این

 نـوع  چـه  براي حداکثري تقاضاي میزان. 1 از: ندا عبارت که باشد می موضوع دو

 در وريآنـو  روي صـادراتی  بخش در را خود تمرکز و است داخل تولید کاالهاي

 در شـده  تهخسـا  کاالهـاي  نایـ  براي هدف بازاهاي افزایش و تر کیفیت با تولید
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 افزایش و هدف بازارهاي به پرتقاضا محصوالت صادرات براي. 2؛ دهد قرار ایران

 و اجرایـی  مطالعـات  باید ،صادرات از ناشی درآمد و بازار بیشتر حجم توجه قابل

 ،خـارجی  واردکننـده  هـاي  تشـرک  ،هدف بازارهاي شناسایی براي دقیقی برنامه

ــاي ــا آن نیازه ــیوه و ه ــبی ش ــراي مناس ــازي ب ــدات استانداردس ــاط ،تولی  ،ارتب

  .دهد قرار خود کاري برنامه در باید را. و.. صادرات ،گذاري قیمت

  

 صادراتی هدف بازارهاي .6 جدول

 تعرفه توضیحات تعرفه شماره کشور نام سال ردیف
 - وزن

 گرم کیلو
 دالر - ارزش ریال - ارزش

 33019011 کویت 1394 1

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

750،935 45،389،749،027 1،536،860 

2 1394 

 امارات

 متحده

 عربی

33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

746،214 41،866،350،061 1،405،076 

 33019011 بحرین 1394 3

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

407،179 21،250،493،408 726،863 

 33019011 فرانسه 1394 4

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

90،942 17،210،965،204 586،041 

 33019011 قطر 1394 5

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

244،852 13،204،238،674 449،011 

6 1394 
 عربستان

 سعودي
33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

193،356 13،019،393،994 452،428 

 33012910 فرانسه 1394 7
 روغنی اسانس

 محمدي گل از
132 12،546،594،855 421،141 

 33012990 فرانسه 1394 8

 هاي اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

 محمدي گل

2،629 9،493،035،720 328،680 

 280،000 8،444،675،000 88 روغنی اسانس 33012910 آلمان 1394 9
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 محمدي گل از

 33019011 عمان 1394 10

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

139،883 7،640،051،176 266،639 

 33019012 افغانستان 1394 11
 عرقیات سایر

 سنتی
69،036 7،300،319،319 245،653 

 33019011 افغانستان 1394 12

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

49،487 5،532،047،109 187،946 

 33019012 عراق 1394 13
 عرقیات سایر

 سنتی
50،156 4،982،839،556 171،071 

 33019090 آلمان 1394 14

 سایرا

 لئورزینهاي

 استخرا

 جی,بامحلول

 غلیظ

 جزه ها....ب روغن

 مقطر بآ

 و خوشبو

 بیآ محلول

 اسانسی روغن

11،783 4،615،226،053 153،848 

 33019012 آلمان 1394 15
 عرقیات سایر

 سنتی
39،485 4،461،593،951 150،567 

 33019011 عراق 1394 16

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

74،965 4،451،143،978 150،552 

 33019011 آلمان 1394 17

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

29،434 3،560،699،650 119،691 

 33012910 اسپانیا 1394 18
 روغنی اسانس

 محمدي گل از
10 2،989،000،000 100،000 

 33012990 آلمان 1394 19

 يها اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

 محمدي گل

475 2،839،906،000 96،514 

 33019090 کانادا 1394 20

 سایرا

 هاي لئورزین

جی،  استخرا

28،852 2،769،180،783 91،968 
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 غلیظ بامحلول

 جز هها....ب روغن

 مقطر بآ

 و خوشبو

 بیآ محلول

 اسانسی روغن

 33019012 انگلستان 1394 21
 عرقیات سایر

 سنتی
23،747 2،509،521،460 84،778 

 33019090 عراق 1394 22

 سایرا

 هاي لئورزین

، جی استخرا

 غلیظ بامحلول

 جزه ها....ب روغن

 مقطر بآ

 و خوشبو

 بیآ محلول

 اسانسی روغن

49،830 2،477،359،988 84،543 

 33019019 هلند 1394 23

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب تثنايباس

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

19،679 2،449،238،607 81،743 

 33019019 عراق 1394 24

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

36،661 2،314،548،154 79،825 

 33012990 مجارستان 1394 25
 هاي اسانس

 از غیر روغنی
500 1،797،240،000 60،004 
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 روغنی اسانس

 محمدي گل

 33019019 انگلستان 1394 26

 آبهاي سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

13،940 1،737،103،906 58،443 

 33019011 اکاناد 1394 27

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

9،730 1،721،855،962 57،061 

 33019019 سوئد 1394 28

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

12،557 1،596،346،924 53،184 

 33019011 استرالیا 1394 29

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

22،623 1،514،967،075 50،233 

 33012990 کانادا 1394 30

 هاي اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

 محمدي گل

500 1،498،442،000 50،000 

 33019019 آلمان 1394 31

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

10،983 1،456،532،664 48،633 
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 محمدي گل

 عرقیات وسایر

 سنتی

 33019019 استرالیا 1394 32

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

11،153 1،397،082،310 46،743 

 33019011 فرانسه 1394 33

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

10،000 1،359،540،000 45،000 

 33012910 بلغارستان 1394 34
 روغنی اسانس

 گلکمحمدي از
10 1،348،650،000 45،000 

 33019012 استرالیا 1394 35
 عرقیات سایر

 سنتی
12،476 1،265،208،328 42،620 

 33019090 فرانسه 1394 36

 سایر

 هاي لئورزین

، جی استخرا

 غلیظ بامحلول

 جزه ..بروغنها..

 مقطر بآ

 و خوشبو

 بیآ محلول

 اسانسی روغن

350 1،236،438،000 42،000 

 33019019 افغانستان 1394 37

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

10،575 1،142،143،396 38،081 
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 33012910 استرالیا 1394 38
 روغنی اسانس

 محمدي گل از
3،961 952،122،735 31،545 

39 1394 

 امارات

 متحده

 عربی

33019012 
 عرقیات سایر

 سنتی
9،013 936،258،105 31،546 

40 1394 
 جمهوري

 کره
33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

10،000 899،100،000 30،000 

 33019011 هلند 1394 41

 گالب

 از استحصالی

 محمدي لگ

4،478 861،088،218 29،366 

42 1394 
 عربستان

 سعودي
33019012 

 عرقیات سایر

 سنتی
7،132 820،738،877 27،823 

 33019012 هلند 1394 43
 عرقیات سایر

 سنتی
5،409 759،592،717 25،324 

 33019011 ترکیه 1394 44

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

3،405 707،940،597 23،835 

 33019090 اتریش 1394 45

 سایر

 هاي لئورزین

 با، جی استخرا

 غلیظ محلول

 جز هب ها.. روغن

 مقطر بآ

 و خوشبو

 بیآ محلول

 اسانسی روغن

8،390 687،564،904 22،768 

 33019012 ژاپن 1394 46
 عرقیات سایر

 سنتی
5،600 587،412،000 19،600 

 33019019 کانادا 1394 47

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

4،752 567،226،475 19،405 
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 33011900 افغانستان 1394 48

 هاي روغن

 (از اسانسی

 هاي روغن جمله

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانس

 از غیر مرکبات

 و پرتقال

 لیموترش

3،184 470،191،342 15،909 

 33019012 مالزي 1394 49
 عرقیات سایر

 سنتی
4،430 468،475،840 15،560 

 33019090 افغانستان 1394 50

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

4،360 462،596،397 15،325 

 33019011 ژاپن 1394 51

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

8،133 426،355،482 14،549 

 33012910 انگلستان 1394 52
 روغنی اسانس

 گلکمحمدي از
5 423،855،000 14،975 

 33012500 اتریش 1394 53

 هاي روغن

 سایر از اسانسی

 (از ها نعناع

 هاي روغن جمله

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

5،000 390،465،000 12،998 

 33019011 آذربایجان 1394 54

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

10،387 357،836،365 11،945 

 33019012 بحرین 1394 55
 عرقیات سایر

 سنتی
5،352 354،651،168 12،252 
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 33012500 عراق 1394 56

 هاي روغن

 سایر از اسانسی

 (از ها نعناع

 هاي روغن جمله

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

3،200 335،490،400 11،200 

 33019012 اتریش 1394 57
 عرقیات سایر

 سنتی
2،370 321،912،360 10،665 

 33019012 کانادا 1394 58
 عرقیات سایر

 سنتی
2،450 314،907،984 10،512 

59 1394 

 امارات

 متحده

 عربی

33012990 

 هاي اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

 محمدي گل

50 314،632،500 10،500 

60 1394 
 آفریقاي

 جنوبی
33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

207 270،237،465 9،315 

 33019019 نروژ 1394 61

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

2،059 261،391،854 8،790 

 33019090 ترکیه 1394 62

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

1،900 258،312،600 8،550 
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 33019012 عمان 1394 63
 عرقیات سایر

 سنتی
1،539 213،888،854 7،162 

 33019090 استرالیا 1394 64

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

یظ محلول غل

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

2،170 191،182،490 6،564 

 33019012 ترکیه 1394 65
 عرقیات سایر

 سنتی
1،272 189،399،900 6،360 

 33019011 انگلستان 1394 66

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

1،206 175،788،132 5،883 

 33019090 سوئد 1394 67

سایر 

هاي  ینلئورز

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

1،170 160،489،350 5،670 

 33019090 انگلستان 1394 68

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

2،990 147،022،245 4،940 

 33019011 تایلند 1394 69

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

1،012 137،585،448 4،554 

70 1394 
 فدراسیون

 روسیه
33019011 

 گالب

 از استحصالی
1،012 136،772،559 4،554 
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 محمدي گل

 33012500 سوئد 1394 71

 هاي روغن

 سایر از اسانسی

 (از ها نعناع

 هاي روغن جمله

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

1،123 117،360،252 3،930 

72 1394 

 امارات

 متحده

 عربی

33019019 

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

792 106،759،620 3،564 

 33019019 اتریش 1394 73

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات سایر

 سنتی

2،224 95،416،557 3،171 

 33019011 چین 1394 74

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

1،221 89،664،150 3،020 

 33019011 سوئد 1394 75

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

450 89،551،350 3،150 

76 1394 
 جمهوري

 چک
33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

616 83،481،552 2،772 
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 33019090 نیوزیلند 1394 77

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

600 77،841،000 2،700 

 33019011 تایوان 1394 78

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

506 68،792،724 2،277 

 33019011 تایلند 1394 79

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

506 66،852،720 2،277 

 33019011 مالزي 1394 80

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

2،200 65،273،067 2،306 

 33019090 ژاپن 1394 81

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 مقطر بآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

18 63،866،880 2،160 

 33019090 هند 1394 82

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

516 62،402،185 2،115 

 33012990 ژاپن 1394 83

 هاي اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

10 59،910،000 2،000 
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 محمدي گل

 33019012 نیوزیلند 1394 84
 عرقیات سایر

 سنتی
380 51،221،340 1،710 

 33019011 اتریش 1394 85

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

405 47،049،816 1،655 

 33019011 تایوان 1394 86

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

330 44،483،175 1،485 

 33012990 قزاقستان 1394 87

 هاي اسانس

 از غیر روغنی

 روغنی اسانس

 محمدي گل

25 42،145،278 1،407 

88 1394 
تاجیکستا

 ن
33019012 

 عرقیات سایر

 سنتی
294 30،469،890 1،042 

 33019012 لهستان 1394 89
 عرقیات سایر

 سنتی
240 24،779،160 840 

 33019011 سوئیس 1394 90

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

161 21،422،016 725 

91 1394 
 بوسنی

 وهرزگوین
33019011 

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

108 21،362،292 755 

92 1394 
 بوسنی

 وهرزگوین
33012500 

 هاي روغن

 سایر از اسانسی

 (ازجمله ها نعناع

 هاي روغن

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

126 15،212،232 504 

93 1394 
تاجیکستا

 ن
33019019 

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

 از استحصالی

90 9،367،785 315 
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 محمدي گل

 عرقیات وسایر

 سنتی

 33019012 گرجستان 1394 94
 عرقیات سایر

 سنتی
54 5،661،684 189 

95 1394 
ترکمنستا

 ن
33011200 

 هاي روغن

 از اسانسی

 (ازجمله پرتقال

 هاي روغن

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

50 4،526،850 150 

96 1394 
ترکمنستا

 ن
33011300 

 هاي روغن

 از اسانسی

 (از لیموترش

 هاي روغن جمله

 اسانسی

 و کنسانتره

 هاي روغن

 مطلق) اسانسی

50 4،526،850 150 

 33019011 گرجستان 1394 97

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

72 3،774،456 126 

 33019090 گرجستان 1394 98

سایر 

هاي  لئورزین

 با، استخرا جی

محلول غلیظ 

 جز هب ها.. روغن

 ب مقطرآ

 و خوشبو

بی آمحلول 

 روغن اسانسی

29 3،495،240 120 

 33019019 قطر 1394 99

 هاي آب سایر

 و خوشبو مقطر

 آبی هاي محلول

 هاي روغن

 اسانسی

 گالب باستثناي

15 1،475،240 52 
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 از استحصالی

 و محمدي گل

 عرقیات یرسا

 سنتی

 33019011 موریس 1394 100

 گالب

 از استحصالی

 محمدي گل

24 1،201،620 42 

 

 کل مجموع

278،331،554،636 

 ریال

 کل مجموع

9،425،093 

 دالر

  

 قیمـت  بر مختلفی پارامترهاي از برخی: مشابه محصوالت بررسی 3-4

  :از ندا عبارت که بود خواهند ثرؤم محصول

 تولیـد  متغیـر  هـاي  هزینـه  تـرین  مهـم  از یکی :مصرفی اولیه مواد قیمت -

  .  دارد محصول شده تمام قیمت تعیین در را اي عمده نقش و باشد می

 لحـاظ  از خصـوص  بـه  واحـد  احداث جغرافیایی منطقه :جغرافیایی منطقه

 ،حصـول م مصـرف  هـاي  کـانون  و اولیـه  مـواد  مینأتـ  منـابع  به دسترسی

 .داد خواهد قرار ثیرأت تحت ار مربوط هاي هزینه

ــوع ــوژي ن ــوع :تکنول ــوژي ن ــورد تکنول ــتفاده م ــق از اس ــ طری ــر ثیرأت  ب

 قیمـت  بـر . ..و ضـایعات  میـزان  و تولیـدي  محصول کیفیت ،گذاري سرمایه

 . بود خواهد ثرؤم محصول فروش

 در مسـتقیم  ثیرأتـ  نیـاز  مـورد  انسـانی  نیروي هزینه :انسانی نیروي هزینه

 .  دارد محصول شده تمام قیمت و ولیدت متغیر هاي هزینه

 ثرؤمـ  محصـول  فـروش  قیمـت  روي بـر  واحد تولید ظرفیت :تولید ظرفیت

 نمـودن  سرشـکن  طریـق  از تولیـد  ظرفیت افزایش که ترتیب این به ،است

 .  گردد می محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار هاي هزینه
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 یـا  ولیـد ت تـرین  مهـم   :ایـران  مصـرف  بـازار  و تولیـد  وضعیت 3-5

  گیاهی هاي اسانس و واسط حد مواد کنندگان عرضه

  
 جیسا سحا  1

  تقطیران و گلکاران صنعت و کشت  2

 زردبند  3

 خرمان صنعت و کشت  4

 اسانس گیاه داروسازي و صنعت و کشت  5

  گلسرخ اکسیر  6

  ایماگنول طعم و عطر  7

 توس قطره گل  8

  شرق طعم جوهره  9

   

 بـه  که هست تولیدي هاي کارخانه همه اول لههو در محصوالت هدف گروه

 در تولیـد  شـرکت  130 از بیش. هستند مشغول طبیعی هاي فرآورده انواع تولید

 فرآوري دارویی گیاهان بالقوه مشتریان کننده سنتی طب و دارویی گیاهان گروه

 غـذایی  مواد تولید هاي شرکت اینها بر عالوه. هستند تولیدي هاي اسانس و شده

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  اسانسـی  و خشک صورت هب را دارویی گیاهان از اعیانو که

 محسـوب  متقاضـیان  از دیگـري  گـروه  )...وها  نوشیدنی کاربردهاي (در دهند می

  .شوند می

 غیر و تخمینی آمار اساس (بر کشور در عطاري 25000 حدود وجود ضمناً

  .شوند می محسوب دارویی گیاهان فروش براي دیگري بزرگ بازار رسمی)

  دارویی گیاهان فروش تجاري موفقیت در مدیریتی و کلیدي نکات

 در داخلـی  قـدیمی  هـاي  شرکت و شود می بیشتر کشور تولیدي واحدهاي تعداد

 پـر  بـازار  ایـن  کنـار  در. هستندخود  رقابتی شرایط ارتقاي و رسانی روز به حال

 در موفقیـت  براي. تاس رفته باالتر گذاري سرمایه ریسک رقبا این وجود با تقاضا
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 بـه  و داشت نظر در گذاري سرمایه شروع براي را کلیدي نکته چند باید بازار این

  .کرد اجرا دقت

  استراتژي تعیین. 4

 بلکـه  ،نیسـت  تولیـد  فقـط  موضـوع  دارید؟ اي برنامه چه بازار به شدن وارد براي

 .هاسـت  آن حفـظ  و بیشـتر  هاي مشتري کسب،شدن برند ،رقابت در شدن پیروز

 نوپا هاي شرکت اصلی دالیل از یکی مشخص استراتژي نداشتن و بودن برنامه بی

 کرد: انتخاب توان می عمومی استراتژي نوع سه که است معتقد پورتر. است

 کسـب  اسـتراتژي،  این از هدف ):Cost Leadership( هزینه در رهبري. 1

 رقبـا  به سبتن ممکن هزینه کمترین با محصول تولید طریق از رقابت در برتري

 کـم  قیمـت  بـا  و زیاد حجم در تولید پورتر، پیشنهادي روش رو، این از. باشد می

 در. نامنـد  می )Economy of Scale( مقیاس اقتصاد را آن اصطالحاً که باشد می

 کـه  کنـد  مـی  استاندارد محصوالت عرضه و تولید به اقدام شرکت استراتژي این

 . یابد اهشک مشتري براي واحد هر شده تمام بهاي

 از بـاالتر  برگشـت  نرخ داراي که دارد مصداق شرکتی مورد در موضوع این

 ایـن  هرحـال  به. دارد قوي رقابتی هاي مزیت و بوده صنعت برگشت نرخ متوسط

 دارد، ممتـاز  منـافع  سـایر  یـا  بـزرگ  بازار سهم با زیادي ارتباط اغلب استراتژي

 و هـا  دارایـی  خریـد  بـراي  یکاف پول و خام مواد به مناسب دسترسی که بطوري

 . است استراتژي این اصلی هاي مشخصه جزو مناسب، لوازم

ــن طبــق ):Differentiationمتمایزســازي( .2  و محصــوالت اســتراتژي، ای

 خـدمتی  یـا  محصول عنوان به نظر مورد صنعت در که شوند می عرضه خدماتی

 محصـولی  ریابیبازا و ساخت وارد شرکت واقع در. شوند می تلقی فرد  هب منحصر

  توسـعه  شامل تفاوت، استراتژي به رسیدن راه. شود می بزرگ بازاري براي واحد،
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 بـه  واحـد  سـرویس  و واحـد  تکنولوژي از استفاده شغلی،  زمینه از واحدي شکل

  .  باشد می مشابه موارد یا مشتریان

 از کـه  محصـولی  تولیـد  طریـق  از رقـابتی،  برتري کسب استراتژي، این در

 داراي و فـرد  بـه  منحصـر  مشـابه،  محصـوالت  بـا  مقایسـه  در تریانمشـ  دیدگاه

 ایـن   کـه  اسـت  ضـروري  نکتـه  این ذکر. گیرد می صورت باشد، ویژه خصوصیات

 قیمـت  بـه  نسـبت  گرددکـه  عرضـه  مشـتریانی  به بایستی خدمات یا محصوالت

 اسـتراتژي  ایـن  بدانیدکـه  است بهتر. دهند نمی نشان زیادي چندان حساسیت

 است. بیشتر سودهاي به ستیابید براي روشی

 محصـول  چنـد  یا یک روي تمرکز اساساً استراتژي این ):Focus( تمرکز .3

 شـده  نهاده بنا اساس این بر روش این منطق. دارد خریدار) (یا خاص خدمت یا

 بـا  هـایی  شـرکت  بـه  نسـبت  محصـول،  یـک  یـا  و بازار یک روي توجه که است

  نتیجـه  در. گردیـد  خواهـد  تر دقیق و تربیش دهی سرویس باعث متعدد، بازارهاي

   .آمد خواهد دست هب رقبا به نسبت رقابتی برتري یک استراتژي این

   بازار برنامه تهیه

 در سپس .شود تهیه دقیق و مشخص ،منظم بازار برنامه یک ،کار ابتداي در باید

 و رقبـا  شـرایط  ،تعریـف  را محصـول  طراحـی  بـر  ثرؤمـ  اجـزاي  تمام برنامه این

 تخصصـی  و عمـومی  هاي استراتژي همچنین د.کر تعیین را رقابتی هاي یتموقع

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

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

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

    تبلیغات. 5

 بـا  کـارآفرین  ،(فـرآوري)  دارویـی  گیاهـان  و اسـانس  تولید هاي بخش در اگرچه

 هم تولیدکنندگان تعداد تناسب به که باشد می روبرو محدود هاي مشتري تعداد
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 کیفیـت  و شـما  تولیـدات  ازها  خانهارک شناخت عدم صورت در اما ،است محدود

 نخواهیـد  بزرگـی  مـالی  گردش و بازار ،کنندگان مصرف عتنو شما محصوالتتان،

  .داشت

 نـوع  با متناسب تبلیغات باید تبلیغات بخش در و بازار برنامه تهیه زمان در

 تفکیـک  بـه  باید را محصول معرفیها  مکانیسم و شیوه مدنظر هدف گروه و کاال

 را گ)مارکتینـ  (سوشـال  شبکه تحت بازاریابی ابزارهاي از استفاده. کرد مشخص

 وهـا   کمپـین  بـراي  زیـاد  هزینـه  صـرف  خوب تبلیغات. داشت دور نظر از نباید

 ثیرگـذار أت و مناسـب  بنـدي  بودجـه  هنـر  و مهارت ،نیستها  پوستر وها  کتابچه

  .کند جلوگیري فروشها  هزینه افزایش از تواند می

 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 می و باشد یم کاال

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

 بسـته  همچنـین . گـردد  ارسـال  نظـر  مورد مقصد به ایرادي هیچ بدون صادراتی

 در محصـول  فـروش  رونـق  سـبب  کننـده،  مصـرف  رضـایت  و کاال مطلوب بندي

 توانـد  مـی  بنـدي  بسـته  بخش در گذاري سرمایه بنابراین. شود می هدف بازارهاي

 و ضـایعات  از جلـوگیري  جهـت  که هایی روش از یکی .دهد افزایش را بازار سهم

 محصـوالت  بنـدي  بسـته  بـوده،  تحـول  حـال  در همـواره  مشـتري  رضایت جلب

  باشد. می

 و کنـد  مـی  ایفـا  افـزوده  ارزش ایجـاد  در را اصلی نقش بندي بسته واقع در

 بنـدي  بسـته  بـین  تناسـب  بودن دارا مناسب، بندي بسته یک همشخص مهمترین

 رقابـت  قابلیـت  هـدف،  بازارهاي در توزیع و انبارداري نقل، و حمل ثانویه، اولیه،

 کـاال،  مصرف سهولت مصرف، کننده تعیین هاي شاخص به توجه با هدف بازار در

 اطالع بازار، درخواست مورد قوانین اب سازگاري محیطی، زیست مسائل با تطابق

  .باشد می اعتمادپذیر، و پویا رسانی
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ـ  وهـا   رنـگ  و مـواد  انتخـاب  ،بنـدي  بسته در نوآوري  طراحـان  کـارگیري  هب

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

 بـراي  را مایهسـر  سـریع  بازگشـت  بازاریـابی  هاي میختهآ از درست استفاده کنار

  .دارد پی در گذار سرمایه

    بندي بسته. 6

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

 نحـوه  خارجی و داخلی برندهاي تعداد شدن زیاد و بازار شدن رقابتی با. بیند می

 بهبـود  سـمت  بـه  بنـدي  بسـته  موضـوع  گرفتن علمی جنبه با که محصول ارائه

 بـه  مناسـب  اطالعـات  ارائـه  ،کـاال  عمـر  طـول  افزایش ،کاال نگهداري هاي وهشی

 در کـه  ديرکارب و خاص بندي بسته ،شده.. و استفاده شیوه کردن آسان خریدار،

 رقـابتی  مزیت یک ،نشود شما کاالي شده تمام قیمت افزایش موجب حال عین

  .شماست کاالي براي

 به توجه اب. دارد گیاهان سایر از متفاوتی شرایط دارویی گیاهان بندي بسته

 ،دارد محصـوالت  ایـن  روي رطوبـت  و نور که ثیريأت و ثرهؤم مواد باالي اهمیت

  . داشت را خصوص این در دقت نهایت باید ها آن بندي بسته و اولیه فرآوري در

. شـود  مـی  هـم  تـر  خـاص  نگهداري موضوعها  اسانس نگهداري خصوص در

 نـد ا عبارت رعایت باید اسانس فروش زمان تا ينگهدار براي که شرایطی حداقل

  از:

 ؛بندي بسته از پیش اسانس آبگیري -

 ؛پایین حرارت درجه در استفاده -

 ؛پر) و بسته در (ظرف هوا دسترس از دور -

 ؛رنگ) تیره هاي (شیشه نور از دور -

  .است کردن نگهداري براي اي شیشه ظروف از استفاده -
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  گذاري قیمت. 7

 قیمـت  جدیـد،  بازاریابی فرآیند در غیرقیمتی عوامل افزون روز میتاه رغم علی

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

 یـک  ،ارزان محصـول  یـک  ،اسـت  کننده تعیین محصول قیمت تعیین در شرکت

 ربـازا  تمـام  در تـوان  نمـی  را گـران  محصول یک یا و متوسط کیفیت با محصول

  . داشت آن براي را بازار همه در فروش نتظارا یا کرد پخش و توزیع

 تبلیغاتی ابزارهاي وها  برنامه هدایت بازار، بندي بخش بر زیادي ثیرأت قیمت

ــوب کاالهــاي بســیارند چــه. دارد ــرون و مرغ ــه مق ــه کــه اي صــرفه ب ــل ب  دلی

 را هنگفتـی  هاي زیان و اند نشده انتخاب خریداران جانب از اشتباه، گذاري قیمت

  .اند نموده تحمیلها  شرکت به

 فهرســت جملــه از هــایی زیرمجموعــه داراي نیــز قیمــت خــود همچنــین

 اعتبـاري  شـرایط  و پرداخـت  دوره ،ویـژه  هـاي  مسـاعدت  هـا،  تخفیـف  ،ها قیمت

  باشد. می

  گذاري قیمت بر موثر عوامل. 8

 در قیمـت  آیـا  است؟ کجا بازار در محصول جایگاه: محصول ایگاهج 1-8

 بــا محصــوالت ارائــه صــورت در دارد؟ کلیــدي نقــش محصــول جایگــاه تعیــین

 از طیفـی  چه محصوالت این براي مختلف هاي قیمت ارائه و مختلف هاي کیفیت

 تـا  کرد؟ خواهید همراه خود با را هستند) بزرگ مشتریان معموالً (که مشتریان

 از آزمایشـگاهی  يآنالیزهـا  ارائـه  ،تولید تاریخ ،کیفیت به شما مشتریان حد چه

 یـک  عنـوان  بـه  شـما  کـه  صـورتی  در. هنـد  مـی  اهمیت شما محصوالت کیفیت

 باالیی جایگاه ،شوید تعریف مناسب خدمات ارائه با استاندارد کاالي کننده تولید

  .  داشت خواهید محصوالت این تولیدکنندگان گروه در
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 و نمشـتریا  رضـایت  کنید، می تعریف محصوالتتان براي شما که جایگاهی

  .دارد گذاري قیمت روي بر زیادي تاثیر شما خدمات

 طـرف  از تقاضـا  مقـدار  بـر  مسـتقیم  ثیرأتـ  قیمـت   :تقاضا منحنی 2-8

 بـه  حتمـاً . شـود  مـی  تقاضا از مختلفی سطح به منجر قیمتی هر. دارد مشتریان

 قبیـل  از سـواالتی  طـرح  بـا . شود پرداخته ساده صورت به اگرچه بازار تحقیقات

 مبلغ با کنید؟ می خریداري ریال »آ« مبلغ با را خدمت یا محصول نای شما آیا«

 یـک  تهیـه  با تواند می نیز بازاریابی ساده کارشناس یک حتی چطور؟ ریال »ب«

 »ب« و »آ« هـاي  قیمت به تان خریداران احتمالی درصد از را شما تقاضا منحنی

  .سازد مطلع

 بـه  را خدمات یا محصوالت ثابت و متغیر هاي هزینه انواع :ها هزینه 3-8

 سـود  کـه  باشید داشته خاطر به همچنین. شوند محاسبه و شناسایی باید خوبی

 سـربار  هـاي  هزینه از بیشتر باید شده) تمام قیمت منهاي فروش (بهاي ناخالص

 از بسـیاري  کـافی  توجـه  عـدم . باشد داشته سودآوري شما فعالیت تا باشد ثابت

 آنان کار و کسب در مشکل ایجاد باعث ساده هرظا به موضوع این به کارآفرینان

  .شود می

ــل 4-8 ــی عوام ــا :محیط ــدودیت آی ــاي مح ــانونی ه ــی ق ــراي خاص  ب

 شـرایط  بـه  توجه با مناطق از بعضی در مثال عنوان به دارد؟ وجود گذاري قیمت

 اعمـال  خـدمات  و کاالهـا  از برخی گذاري قیمت نحوه در اي ویژه قوانین اقلیمی

 آیـا  نمونـه،  براي. ستاها  قیمت به رقبا واکنش محیطی، واملع از یکی. شود می

 محیطـی  عوامـل  به پس، کند؟ نمی قیمت جنگ وارد را شما پایین خیلی قیمت

  .کنید توجه خود قیمت بر ثیرگذارأت
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    کیفیت. 9

 ،شـد  جـذب  مشـتري  قیمـت  و بنـدي  بسته ،تبلیغات گیري کاري هب با که زمانی

 او شـدن  مبلغ ،(مشتري) کننده مصرف شدن یائمد براي را نهایی ثیرأت ،کیفیت

 فروش قیمت ،فوق نکات به باتوجه. شود می تعیین او شدن منفی تبلیغ عامل یا

 ،نمایـد  مینأتـ  را تولید هاي هزینه بایست می اینکه بر عالوه شده تولید محصول

ـ  کـه  باشد حدي در باید ـ  را بـازار  از سـهمی  دبتوان  در همچنـین  آورد دسـت  هب

 بـه  باید گذاري قیمت ،گیرد قرار مدنظر نیز تولیدي محصول صادرات هک صورتی

   .باشد پذیر امکان خارجی کنندگان تولید با رقابت که باشد نحوي

    برندسازي و برند مدیریت. 10

 خوشـبختانه . شود می شروع تجاري عالمت دیگر عبارت به یا برند ثبت از اینکار

 الزمـات  از برنـد  از استفاده در عنويم مالکیت حق داشتن و تجاري عالمت ثبت

. باشـد  می آن تابعه هاي معاونت و دارو و غذا سازمان توسط تولید مجوزهاي ارائه

 بایـد  کـارآفرین . رسـاند  ثبت به صنعتی هاي مالکیت هرادا در باید را عالمت این

 اخطـار  صورت در و ماه 6 به نزدیک عالمت یک ثبت و ییدأت روند که دکن توجه

 بـا  همزمان باید بنابراین. انجامد می طول به یکسال از بیشتر حتی ،متعال براي

 در تجـاري  عالمت ثبت برنامه ،کار و کسب و محصول طراحی هاي فعالیت انجام

  . دده قرار کار دستور

   ) (برند تجاري عالمت تعریف

 نشـان  هـر  تجـاري  عالمـت  اختراعات و تجاري عالئم ثبت قانون 30 ماده طبق

 هم از را حقوقی یا حقیقی اشخاص خدمات یا کاالها بتواند که است ییتؤر قابل

 .سازد متمایز
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  تجاري عالمت ثبت مزایاي

 تشـخیص  یکـدیگر  از را محصـوالت  توانندب  مشتریان که کند می تضمین -

 .دهند

  سازند. متمایز یکدیگر از را شان محصوالت سازد می قادر را ها شرکت -

  .شوند می ها شرکت شهرت و وجه ایجاد ساسا و بازاریابی ابزار -

 مسـتقیم  منبـع  و شـود  مـی  داده ثالـث  اشخاص به آنها از استفاده اجازه -

  باشند. می امتیازها حق محل از درآمد

 .هستند نمایندگی اعطاي هاي نامه موافقت ضروري جزء -

  .باشند کار و کسب ازرشمند ییدارا است ممکن -

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

  .کنند گذاري سرمایه

 .باشند مفید وام دریافت براي است ممکن -

 اظهارنامه پرکردن با و است اینترنتی عالمت ثبت که کرد نشان خاطر باید

 اسـت  ضـروري  سیسأت جواز داشتن حداقل عالمت ثبت براي. رسد می انجام به

 کـارت  بایـد  حتمـاً  انگلیسی کارآکتر یا و انگلیسی هاي عالمت براي اینکه ضمن

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

 تولید مدیریت

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

 تجـارت  و دیگـر  کشـورهاي  اقبـال  میـزان  ،داخلـی  بـازار  نیازهـاي  گـرفتن  نظر

 گیاهـان  اسـتفاده  میـزان  ،ایرانـی  هـاي  اسـانس  و ویـی دار گیاهان به المللی بین

 فـرآوري  بـه  اقـدام  عمـومی  و عرفـی  مصـارف  ،صـنعتی  تولید کاربرد در دارویی

  .شد خواهد اسانس تولید و دارویی گیاهان
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  منتخب تولید فرآیند

 و جداسـازي  و شـده  سورت واحد به ورود از بعد نظر مورد دارویی گیاه واحد در

 وارد نظـر  مـورد  درصـد  طبق سپس پذیرد می صورت وشستش ها آن کردن پاك

  .شوند می بندي بسته آن از بعد و شده دستگاه

 متفـاوتی  هاي تکنولوژي و روش شرکت در اصلی پروسه 2 از کدام هر براي

 کنـار  در کـافی  و مناسـب  فنـی  دانـش  داشـتن  کـه  دارد وجود کردن کار براي

 واحـد  این تولیدي محصوالت بتیرقا و باال کیفیت کننده تعیین کارآمد ابزارهاي

  .هستند

 انبـار  گیاهـان  گیـري  اسـانس  و دارویی گیاهان کردن خشک شروع از قبل

 تولیـد  تـا  بعـدي  فراینـدهاي  تمـام  در کـه  است موضوعی کردن انبار. شوند می

 ثیرگـذار أت. ..و بهداشـتی  و آرایشی محصوالت ،دارو مانند زنجیره نهایی محصول

  .است

 امکـان  خشک اماکن در تنها ،شده خشک دارویی انگیاه نگهداري و فظح

 باشد. خشک هواي جریان صورت به باید ها مکان این در تهویه و باشد می پذیر

 مـدت  براي حتی مرطوب و نامناسب انبارهاي در دارویی گیاهان نگهداري

 پیکرهـاي  اغلـب  زیـرا  ؛دارد منفـی  ثیرأت دارو کیفیت بر و نیست جایز نیز کوتاه

 محـیط  از رطوبـت  جـذب  به قادر کوتاهی مدت در دارویی یاهانگ شده خشک

  باشند. می خود اطراف

 کـامالً  بایـد  دارویی مواد نگهداري و حفظ مخصوص انبارهاي این بر عالوه

 گونـه  ایـن  کـه  شـود  مـی  توصیه رو این از. باشد باکتري گونه هر از عاري و تمیز

  گیرند. قرار دهاستفا مورد مناسب مواد با ضدعفونی از پس انبارها

 دقـت  نهایـت  باید نیز یکدیگر مجاور مختلف دارویی گیاهان کردن انبار در

 شـاهبیزك،  نظیـر  سـمی  مواد محتوي دارویی گیاهان هرگز که آورد عمل به را

 در هـم  کنـار  در سـمی  غیـر  مواد محتوي دارویی گیاهان با... و بذرالبنج تاتوره،
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 و انتقـال  واسـطه  بـه  است ممکن رتصو این در زیرا ؛نشوند نگهداري مکان یک

 هـم  رسـمی غی دارویـی  مـواد  یکـدیگر  بـا  سمی غیر و سمی مواد شدن مخلوط

  گردند. زا مسمومیت و آور زیان

 نظیر ؛باشند می نامطبوع و تند بوي حاوي که دارویی گیاهان کردن انبار از

 اکثـر  رویشی پیکره معموالً. دکر اجتناب باید دیگر گیاهان کنار در الطیب سنبل

 زمـان  مـرور  بـه  باشـند  می ساپونین داراي که هایی آن مخصوصا دارویی گیاهان

ـ  گیاهـان  رویشـی  پیکـره  شـود  مـی  توصیه رو این از یابند می کاهش  خصـوص  هب

 یـک  از بـیش  را گیرنـد  مـی  قرار استفاده مورد کردنی دم صورت به که گیاهانی

  نشود. نگهداري انبار در سال

 ها اسانس خراجاست هاي روش ترین متداول

 ؛  آب با تقطیر -

   ؛بخار و آب با تقطیر -

   ؛بخار با تقطیر -

   ؛استخراجی تقطیر -

  ؛سرد فشار روش -

   ؛حالل کمک به استخراج -

  ؛بحرانی فوق استخراج -

    .غشاء از استفاده با استخراج -

  کردن خشک

 اتعملیـ  در مهـم  مـوارد  از گیاهی هاي اندام کردن خشک مناسب روش انتخاب

 بـین  از بـه  منجـر  توانـد  مـی  نامناسب روش از استفاده. باشد می برداشت از پس

  .شود ها آن در موجود مؤثره مواد کل رفتن بین از یا گیاهی اندام رفتن
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 و مرسـوم  بیشـتر  دارویـی  گیاهان کردن خشک در که هایی روش جمله از

 در کـردن  خشک ،سایه در و اتاق دماي در کردن خشک از عبارت باشد می رایج

 هـاي  روش. باشند می مایکروویو در کردن خشک و آون در کردن خشک آفتاب،

 انبارداري عمر باعث نیز انبارداري خاص هاي حرارت درجه و بندي بسته فمختل

  .  شود می محصول در بیشتر

 باعث خاص هاي حرارت درجه در نگهداري و بندي بسته مختلف هاي روش

 از پـس  در مـؤثره  مواد مقدار و شود می محصول يانباردار دوره شدن تر طوالنی

 واقـع  محصـول  انبارداري روزهاي و کردن خشک هاي روش تأثیر تحت برداشت

  . شوند می

 معرفـی  و تبلیـغ  ،فـروش  محـل  در را محصـول  اینکـه  بر عالوه بندي بسته

 در بنـدي  بسـته . دارد عهـده  بـه  را مانـدگاري  مدت در را آن از حفاظت کند، می

 محصـول  در شـیمیایی  یـا  یکـی زفی یراتثأت باعث که هوایی و آب یراتتأث برابر

 خـاك  و گـرد  و حشـرات  میکروبـی  آلـودگی  از نیـز  و کنـد  می مقاومت شود می

  .نماید می محافظت

 الرطوبـه  جـاذب  شـدت  بـه  دارویـی  گیاهـان  شده خشک پیکره که آنجا از

 بـه  نفـوذ  قابل غیر هاي بندي بسته از باید مواد گونه این بندي بسته براي هستند،

  .دکر استفاده اتیلنی) (پلی پالستیکی هاي بندي بسته نظیر رطوبت

 و تولیـد  در درگیـر  حقیقی اشخاص و مؤسسات ناآگاهی دلیل به متأسفانه

 رعایـت  معمـوالً  گیاهـان  کـردن  خشـک  صـحیح  روش ،دارویی گیاهان فرآوري

 تغییـر  و کـرد عمل محتـوي  کـاهش  موجب امر این ناچار به نتیجۀ در .گردد نمی

 و درمـانی  اثـرات  کـاهش  آن تبـع  بـه  و دارویـی  گیاهـان  مـؤثره  ماده محسوس

 و آب جـدي  کـاهش  باعث همچنین و بود خواهد گیاهان مؤثره مواد بیولوژیکی

 را نامطلوبی ثیراتأت و گردد می گیاهان مؤثره مواد در غیرمفید هاي واکنش بروز

 گیـاه  کردن خشک دماي اساس بر تتأثیرا. کند می ایجاد گیاهان مؤثره مواد در
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 در اسـانس  میـزان  کاهش. کند می فرق گیاهی گونه و کردن خشک مدت طول

  دارد. اسانس اجزاي شیمیایی ساختمان به بستگی و نبوده یکسان گیاهان همه

 زمـان  به مستقیماً دارویی گیاهان درمانی آثار و ثرؤم مواد کیفیت و کمیت

 گیـاه  کـه  اسـت  زمـانی  آوري، جمع مناسب انزم. دارد بستگیها  آن آوري جمع

 از پس شرایط این در. باشد شده ایجاد آن در ثرؤم مواد میزان حداکثر و رسیده

 دور بایـد  را شده خشک گیاهان. دکر خشک راها  آن سرعت، به باید آوري، جمع

هـا   آن اسـانس  شـدن  تبخیـر  و آن مـواد  شـدن  اکسـید  از تـا  داشـت  نگه نور از

  . شود جلوگیري

 گـرم،  و خشک هوادار، جاي در باید زدن کپک از جلوگیري براي همچنین

 و دار فـن  هودهـاي  زیر در گیاهان کردن خشک. پرداختها  آن کردن خشک به

  .است مناسب کامالً باز در داراي و گیر آفتاب هاي اتاق

 اگـر  افزایـد،  می استخراج بازده بر روغن استخراج از قبل مواد کردن خشک

 کـردن  خشک و ؛رود می دست از کردن خشک فرآیند طی روغن زا مقداري چه

 اسـانس  سـاختمان  تغییـر  باعـث  اسـت  ممکن باالتر دماي علت بهها  کن گرم در

 ایـن  و گیـرد  مـی  قرار هدف خود مواردي در تغییر این ولی شود گیاه در موجود

 به عمل این کهشود می انتخاب اسانس مولکولی ساختمان تغییر منظور به روش

 از: ندا عبارت که شود می انجام صورت ندچ

  ؛هوا جریان با کردن خشک -

 ؛خورشید نور زیر در کردن خشک -

 .کن گرم در کردن خشک -

 عملیـات  زیـرا  کنیـد  دقـت  بایـد  کیفیـت  بـا  و خوب محصول داشتن براي

 برداشـت  درسـت  زمـان  از و کارخانـه  از بیرون که است موضوعی کردن خشک

 بـراي  نکرد خشک و برداشت. شود می شروع دارویی گیاهان مصرفی هاي بخش

  .است متفاوت گیاهی مختلف هاي اندام
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 ها گل آوري جمع زمان

 آوري جمـع  شـوند  مـی  تبخیـر هـا   شـبنم  کـه  وقتـی  آفتاب، طلوع از بعدها  گل

 زمـان  بهتـرین . شـود  می پوسیدگی و رطوبت افزایش باعث شبنم زیرا شوند؛ می

 سـرعت  به چونها  گلبرگ. شوند می باز کامال که است هنگامیها  گل اکثر براي

 .دکر خشک سینی مانند سطح، یک در راها  آن باید شوند می خراب

 ریخـتن  از قبـل  بایـد  دوس،ووخطاسـ  ماننـد  کوچک و ریز هاي گل بارهدر

 طـرف  بـه  را آن و یمکنـ  جدا را دار گل شاخه سر متر سانتی 20 حدود از ها، گل

 .کنیم آویزان پایین

 راهـا   ناخالصـی  یا حشرات کلیه که دشو دقت باید گیاهان کردن خشک در

 کـه  بهتر چه (و بسته در ظروف در باید را شده خشک هاي گل .کنیم جدا آن از

 کـه  هـایی  گـل . نرساند آسیبها  آن به نور و هوا رطوبت، تا بریزیم باشد) رنگی

 هـا،  بـرگ گل دنکـر  جـدا  از بعد باید باشند می بزرگ وسط) (قسمت نهنج داراي

  .بیندازیم دور را آن وسط قسمت

 ها برگ و هوایی قسمت

 تـوان  مـی  هسـتند  بزرگ هاي برگ داراي که (بوردوك) باباآدم مانند گیاهانی در

 ماننـد  کوچـک  هـاي  بـرگ  در اما د؛کر خشک جداگانه طور به و چید راها  برگ

 .دکر خشک ساقه با را برگ باید بادرنجبویه، و نعناع

 و چیـد  بایـد  دادن گـل  از قبل درست را ریز) (برگ شونده خزان هاي  برگ

 سال طول در توان می را کوهی) (اکلیل رزماري مانند سبز همیشه گیاهان برگ

 از راهـا   آن کـرد  پیـدا  شـکنندگی  حالـت  و شد خشک کامال وقتی سپس. چید

  .کرد جدا ساقه
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 اهـان گی از بعضی سرشاخه تر پایین هزینه پرداخت براي مشتریان از برخی

 از دسـته  ایـن  بـراي  جداسـازي  بـه  نیازي و کنند می خریداري هم با را دارویی

 نیست. مشتریان

 پوست

 وهـا   صـمغ  که این از قبل و پاییز فصل در بایدها  پوست آوري جمع روش بارهدر

 را گیـاه  کـل  بخواهیم که این مگر کند؛ وارد گیاهان پوست به آسیبی ها، شیرابه

 بـراي  بلکـه  شسـت  آب با نباید را پوست. کنیم استفاده دارویی تنتور صورت به

 را مواد گونه این باید پوست، هاي قارچ یا و حشرات خارجی، هاي آلودگی زدودن

 متـري  سـانتی  3 تـا  2 کوچک قطعات به راها  آن سپس کرد؛ تمیزها  آن روي از

 بـر  عرضـه  و تولیـد  بودن محدود صورت در یا و کرد کن خشک وارد دکر تقسیم

 .کرد خشک سینی مانند سطح، یک يرو

 ها میوه

 شـدن  نـرم  از قبـل  و کامـل  رسـیدن  از پـس  هـا،  میوه آوري جمع زمان بهترین

. دهنـد  مـی  دسـت  از را خود اثر شدن، خشک ضمن اینصورت غیر در. هاست آن

 از تـا  کـرد  رو و پشـت  راهـا   آن پیوسـته  و داد قرار سطح یک در باید راها  میوه

 باید باشند داشته کپکها  میوه که صورتی در. شود گیريجلوها  آن زدگی کپک

 .ریخت دور راها  آن

 ها ریشه

 شدن خشک حال در گیاه هوایی قسمت که زمانی و پاییز فصل درها  ریشه اکثر

 باید را گیاه ریشه قاصدك، گل مانند گیاهان بعضی در. شود می آوري جمع است

 .دکر آوري جمع بهار فصل در
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 گـل  و خـاك  و گـرد  تا شست راها  آن باید ابتداها  یشهر شدن خشک براي

 صـورت  در و دکـر  جـدا  راهـا   آن پوست لزوم، صورت در سپس. شود تمیزها  آن

 البتـه . کـرد  تقسـیم  تـري  کوچک هاي قسمت و قطعات به راها  آن بودن، درشت

 خشـک  هاي ریشه چون شود؛ انجام است نرم و تازه ریشه تا است بهتر عمل این

 .است مشکلها  آن کردن خرد و شوند می ختس بسیار

 ها دانه

 تابستان فصل درها  دانه اکثر. کرد آوري جمع کامل رسیدن از پس باید راها  دانه

 داشته قرار سرشاخه روي کوچک و ریز هاي دانه چنانچه. رسند می کامل طور به

 زانآویـ  پـایین  طـرف  بـه  و چیـد  را ساقه باالي متر سانتی 20 حدود باید باشند

 کـه  هـایی  دانـه  تـا  داد قرار کن خشک کاغذ باید ساقه زیر. شود خشک تا نمود

 .دکر آوري جمع را ریزند می و شوند می خشک

 رو ایـن  از روند می بین از باد یا پرندگان توسط رسیدن از پسها  دانه چون

 نـور  زیـر  نبایـد  راهـا   دانـه  همچنـین . دکـر  آوري جمـع  راها  آن باید این از قبل

 .کرد خشک آفتاب یممستق

 پیازها

 خشـک  کـامالً  هـوایی  قسـمت  که است هنگامی پیازها آوري جمع زمان بهترین

 بـه  هـا  بـرگ  کامل شدن پژمرده از قبل سیر، مانند گیاهان بعضی در البته ؛شود

  .پرداختها  آن سریع آوري جمع به باید ها، آن محل نشدن گم خاطر
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  مواد گردش

                                دارویی انگیاه تولید خط     ها          اسانس تولید خط

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواد اولیه اصلی گیاه 

 

 جدا سازي و تمییز کردن

 

  آماده سازي و انتقال به خشک کن ها

 

  کنترل میکروبی و شیمیایی گیاه

 

 نهانتقال به انبار قرنطیو  بسته بندي

 فروش

 کنترل کیفیت نهایی انتقال به انبار محصول

 

  آلودگی زدایی

 

 اصلی گیاه   مواد اولیه

 

 جدا سازي و تمییز کردن

 

  انتقال به سیستم هاي اسانس گیري

 

  کنترل میکروبی و شیمیایی

 

 انتقال به انبار قرنطینهو  بسته بندي

انتقال به انبار  کنترل کیفیت نهایی

 محصول

 

  اماده سازي ( خرد کردن و... )

 

  آبگیریی کردن
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 کیفیت کنترل هاي شیوه و مراحل ،ها ایستگاه بررسی

 صـنعتی  واحـدهاي  بین رقابت مرهون زیادي حدود تا جهان صنایع تکامل رشد

 سعی ،خود محصوالت کیفیت افزایش با صنعتی واحد هر راستا این در. باشد می

 بهبـود  باعـث  زمـان  مـرور  به روند این و دارد را بازار از بیشتري سهم کسب در

  .است شده صنعتی جوامع کیفی رشد جهنتی در و محصوالت کیفیت

 فنـی  مشخصـات  مطـابق  ،تولیـد  عمـل  صحت تعیین جهت کیفیت کنترل

 ضـمن  تـا  گردد می سبب عملیات این. گیرد می انجام محصول براي شده تعیین

 عمل به جلوگیريها  سرمایه رفتن هدر از ،معیوب محصوالت تولید از جلوگیري

  .  یابد کاهش محصول شده تمام قیمت و آمده

 :کرد خالصه زیر صورت به توان می را کیفیت کنترل اهداف کلی طور به

  ؛شده تعیین استانداردهاي حفظ -

  ؛تولید فرآیند در حرافاتان بهبود و تشخیص -

  .استاندارد از خارج محصوالت بهبود و تشخیص -

 از اطمینـان  از اسـت  عبـارت  کیفیـت  کنترل گفت توان می دیگر عبارت به

 بـه  بازرسـی  و شـده  تعیـین  استانداردهاي طبق بر ،خدمات و کاال تولید و تهیه

 تهیه و عیوب شناخت منظور به کیفیت کنترل ناپذیر جدایی اجزا از یکی عنوان

 انجـام  صـنعتی  واحدهاي همه در کیفی کنترل سیستم براي نیاز مورد اطالعات

 زیـر  ترتیـب  بـه  صـنعت  هـر  وضـعیت  به توجه با کلی بازرسی مراحل. گیرد می

  باشند: می

  ؛اولیه مواد تحویل مرحله در -

   ؛تولید آغاز مرحله در -

 ؛هزینه پر عملیات آغاز از قبل -

 ؛بازگشت قابل غیر تعملیا شروع از قبل -

 .  گردد می عیوب شدن پوشیده سبب که عملیاتی آغاز از پیش -
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 محـل  در اسـت  ممکن بازرسی مراحل این از یک هر، کار پایانی مرحله در

 ایـن  هـاي  ویژگـی  بـه  توجـه  بـا  واحـد  هـر  در .گیرد انجام آزمایشگاه یا عملیات

 هـا  آزمـایش  یـن ا انجـام  محل و کیفی کنترل ضروري مراحل از یک هر ،صنعت

  .  شد خواهد تعیین

  کیفیت کنترل مراحل

  اولیه مواد کیفیت کنترل

 منبعی کیفیت و مشخصات یدأیت ،فرموالسیون به مربوط موارد شامل اولیه مواد

 چرخـه  بـه  ورود از قبـل  بندي بسته با مرتبط موارد و شده مینأت آن از گیاه که

  .شوند می تست تولید

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

 گـرفتن  نظـر  در بـا  و شد خواهد بهداشت وزارت ییدأت مورد فنی استانداردهاي

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

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

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

  .داشت خواهد وجود

  تولید حین کنترل

 در تولیـد  مراحـل  تمـامی  گیرنـده  بـر  در واقـع  در کیفیـت  کنترل از بخش این

 اسـتریل  به توان می ها آن ترین مهم جمله از که بود خواهد عملیاتی هاي ایستگاه

 نحـوه  در دقـت  ،محیطـی  و انسانیغیر و انسانی عوامل شامل تولید محیط بودن

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

 .  باشد می ...و بندي بسته اجزاي



72   

 

 بسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد حد واسط

 

   نهایی کنترل

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

 و باشـد  قبـول  قابـل  انتظـار  مورد پارامترهاي حیث از محصوالت تمامی و ییدأت

  گردد. اعالم کیفیت کنترل واحد طریق از نهایی ییدیهأت

 انسانی منابع تیمدیر

 بهتـرین  کـه  باشـند  می آن اسنانی نیروي شرکت یک دارایی ترین ارزشمندترین

 در و دارنـد  نیـاز  انسانی نیروي به حرکت براي امکانات و منابع ،ها طرح ،ها نقشه

 یـک  با طرفی از و شود می منجر شکست به آیندفر یک ها آن ناکارآمدي صورت

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

  .کرد موفق کم امکانات و

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

 بایـد  لزومـاً  ابقـ  بـراي  هـا  شرکت رقابتی بازار یک در آید؛ نمی شمار به برند یک

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

 کارآمـد،  انسـانی  منـابع  داشـتن  اختیار در بدون .است بدیهی کامالً امر یک این

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

 شـبکه  یـک  توسعه هدف، این به رسیدن هاي شرو از یکی. بود نخواهد اي حوزه

  .است انسانی منابع قوي مدیریت و منسجم

. باشـد  موجود آن از درستی شناخت یدبا چیزي هر از پیش فعالیتی هر در

 هـاي  مهـارت  و مشاغل کسب شایستگی ،مواد گردش ،کار گردش نحوه جمله؛از

 موفقیـت  بـه  را عتصـن  بتواننـد  تـا  باشـند  داشته باید انسانی نیروهاي که الزم

  .برسانند
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  انسانی منابع مدیریت تعریف

 در کـه  اسـت  شده بیان انسانی منابع استراتژیک تیمدیر براي متعددي ریفاتع

  : شود می اشاره ها آن از مورد چند به اینجا

 مـدیریت  سـاختن  مرتبط :از ستا  عبارت انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 عملکرد بهبود براي استراتژیک بلندمدت و مدت کوتاه هاي هدف با انسانی منابع

 تقویـت  را خالقیـت  و پـذیري  انعطاف بتوان که سازمانی فرهنگ ایجاد و سازمان

 .کرد

 انسـانی  منـابع  از استفاده: از ستا عبارت انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 بـراي  سازمان ساختن قادر هدف با کارهایی انجام و شده ریزي برنامه صورتی به

  .نظر مورد هاي هدف مینأت

 نـوآور  فراگیر، دوراندیشی :از ستا عبارت انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 سـازي  بـه  و پرورش سازمان، انسانی منابع مینأت در یافته سازمان گرایی تحول و

 ایـن  ثرؤم و جا هب کارگیري به باالخره و آن براي کاري زندگی کیفیت مینأت آن،

 محیط ثیرگذاريأت و ثیرپذیريأت هاي جنبه اعمال و اختشن با استراتژیک منبع

 تحقـق  منظور به ها، استراتژي تبیین راستاي در سازمانی برون و سازمانی درون

  .سازمان هاي هدف و رسالت

 منـابع  مدیریت بخش براي آن تدوین و شرکت هاي استراتژي تعیین مانند

 در فعـال  مهندسی و فنی هاي شرکت و تجربه با و آزموده کار افراد از هم انسانی

  .بگیرید مشاوره زمینه این

 انسـانی  منابع به چیزي هر از بیش شما موفقیت که باشید داشته خاطر به

  .است وابسته شما
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    نیاز مورد انسانی نیروي محاسبه

 کـارگیري  به و صحیح مدیریت به زیادي حدود تا سازمان هر اثربخشی و کارایی

 هـر  وظـایف  شرح تنظیم و مشاغل تعداد تعیین. اردد بستگی انسانی منابع ثرؤم

. باشـد  می واحد یک تشکیالت اساسی اصول از ،سازمان مختلف طبقات در شغل

 همـراه  سازمانی پست تعیین و انسانی نیروي نیاز برآورد با طرح هر اولیه مراحل

 .باشد می

 واحـد  انسـانی  نیروهـاي  تخصـص  و تعـداد  تعیـین  در مختلفی پارامترهاي

 مـورد  تکنولـوژي  سـطح  بـه  تـوان  می عوامل این جمله از. دارند دخالت ديتولی

 نیـاز  مورد مهارت و تخصص حدود ،اتوماسیون یا زایی اشتغال به تمایل ،استفاده

  .کرد اشاره

  طرح انسانی نیروي برآورد .7 جدول

  نیاز مورد انسانی نیروي  تعداد

 مجوزها اخذ ،فروش و بازاریابی  2

 مالی  – يادار کارپردازي  1

 انباردار  1

 کارگر  7

 نگهبان  1

 مسئول فنی  1

    شغلی توصیف

 واحـدهاي  گونه این در که هایی شایستگی و مشاغل در نیاز مورد انسانی نیروي

 اي حرفـه  و فنی موزشآ سازمان توسط که نیروهایی بین از توانند می را تولیدي

. کـرد  انتخاب اند شده اساییشن دانشگاه اساتید و اقتصادي فعاالن ،کارشناسان با

 از تـوان  مـی  هـا  آن وظـایف  و خـدمات  شـرح  و مشـاغل  توصیف براي همچنین

 سـازمان  سـایت  روي موجـود  و شـده  تـدوین  شایستگی و شغلی استانداردهاي

  .  کرد استفاده کشور اي حرفه و فنی آموزش
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  مدیرکارخانه

 ؛هـایی  قابلیت و ییها شایستگی داراي ،دارویی گیاهان هاي فرآورده کارخانه دیرم

 تولیـد  در مطلـوب)  تولیـد  هاي روش( GMP اصول کارگیري هب و شناخت مانند

 کنتـرل  و سـازماندهی  ،کارخانـه  امـور  کنترل و ریزي برنامه ،گیاهی هاي فرآورده

 تخصـیص  و مـالی  هـاي  نظـارت  ،آالت ماشـین  و تجهیزات چیدمان و تولید خط

 ،کارخانـه  در مـدیریت  تحـت  افـراد  وهـا   بخـش  بـر  نظـارت  و مشـارکت  ،منابع

 ،مستندسازي ،دارویی گیاهان فرآوري کارخانه در ناب تولید سیستم سازي پیاده

  .  باشد گزارش ارائه و تحلیل و تجزیه توان ،آمار ثبت

  فنی مسئول

 و کنتـرل  جهـت  الزم شـرایط  داراي کـه  شـود  می اطالق فردي به فنی مسئول

 کارشناسـی  حداقل تحصیلی مدرك با اتکارخانج و ها کارگاه در تولید بر نظارت

 کمیتـه  تأیید به نیز و بوده غذا صنعت با مرتبط هاي رشته سایر و غذایی صنایع

 اخـذ  زمـان  در اسـت  الزم قـانون  مشـمول  سساتؤم. باشد رسیده قانونی و فنی

 اداره طرف از شده تأیید فنی مسئول داراي بهداشت وزارت از برداري بهره پروانه

 دهکـر  اخـذ  را فنی مسئولیت پروانه و بوده بهداشتی و غذایی مواد بر نظارت کل

  باشد.

 بایـد  و است موجود استاندارد پوروتکل یک صورت هب فرد این وطایف شرح

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

   آزمایشگاه مسئول

 محسـوب  شـغل  ایـن  وظـایف  از زیـر  هاي یشایستگ قالب در خدمات شرح ارائه

 جهـت  داتیتول برداري نمونه ،)آزمایشگاهی خوب عملکرد( GLP اصول شود؛ می

 و مختلف درصدي هاي غلظت با شیمیایی هاي محلول تهیه ،ییایمیش آزمایشات

 و فیلتراسـیون  بـا  شـیمیایی  هـاي  محلـول  کـردن  صـاف  ،استاندارد هاي محلول
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 و آنـالیز  ،اسـانس  اسـتخراج  آزمایشـگاهی  هـاي  دسـتگاه  از اسـتفاده  ،سانتریفوژ

 دارویی اولیه مواد جداسازي و آنالیز ،GC دستگاه با دارویی اولیه مواد جداسازي

 در رفتـه  کـار  بـه  وسایل و ها دستگاه کالیبراسیون و نگهداري ،HPLC دستگاه با

 بـر  کیفیـت  کنترل وظایف تمام ضمناً. آمار و اطالعات ثبت ،شیمیایی آزمایشات

  باشد. می بخش این عهده

 فروش بخش مشاغل

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

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

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

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

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

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

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

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

 توسـعه  بـا  الکترونیـک  تجـارت  و تبلیغـات  ها، بازآموزي وها  نمایشگاه در حضور

 از بـازار  نیـاز  بینـی  پـیش  مارکتینـگ،  سوشـال  عرصه در حضور و شرکت سایت

 شـده  اجـرا  هـاي  برنامـه  بازخورد از (ناشی فروش افزایش و سفارش ثبت طریق

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

. ..و مصرف بازارهاي در جدید محصوالت ثرؤم حضور سازي فراهم و بازار وضعیت

 بخـش  در هـا  کـارآفرین  گـذاري  تسـ سیا بـا  متناسب بخش این ایفظو مجموع

 سـپاري  بـرون  مبناي بر باال وظایف مجموع .است تغییر و تنطیم قابل مارکتینگ

 شـرکت  یک براي که اند شده ارائه پخش و توزیع هاي سیستم مدیریت و فروش
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 سـازي  سـاختارهاي  و بـاال  هزینـه  به نیاز که است فروش شیوه ترین مناسب نوپا

 .ندارد گسترده

 تولید سرپرست

 ها فعالیت تفکیک به گزارشات ارائه ،تولید کنترل و ریزي برنامه ،اوت لی طراحی

 موقـع  به و شیفت پایان در کیفی و کمی صورت به تپیشنهادا و نظرات نقطه با

 و هـا  ضـعف  نقـاط  وهـا   کمبـود  ،ضـایعات  آمار ،(تولید گزارشات شامل گزارشات

 وجـود  هبـ  مشکالت با رابطه در گزارشات ارائه ،باشد می )...و آمده پیش مشکالت

 دنکـر  رعایـت  جهـت  هـا  آن تشـویق  و اپراتورهـا  کـار  بـر  کامـل  نظـارت  ،آمده

 فرآینـد  بر نظارت و کنترل ،پرسنل در کاري انگیزش ایجاد ،کنترلی يپارامترها

 ،بنــدي  زمــان برنامــه طبــق تولیــد کارگــاه در تولیــدات ســازي آمــاده و ســاخت

 الزم هـاي  جـایی  جابه انجام و تولید کارگاه پرسنل بین کار تقسیم و ریزي برنامه

 رونـد  و وقفـه  ونبـد  کـار  شرایط ایجاد ،شده انجام ریزي برنامه تحقق منظور به

 و تجهیـزات  صحیح نگهداري و اندازي راه بر نظارت ،تولید کارگاه در تولید نرمال

 پرسـنل  توسـط  آالت ماشین کاري روان امور بر نظارت ،تولید کارگاه آالت ماشین

 کارگاه پرسنل صحیح استفاده جهت در ریزي برنامه ،نیاز صورت در تولید کارگاه

 وارد خللـی  تولیـد  رونـد  در کـه  نحوي به ...و رفاهی اتامکان ،ها مرخصی از تولید

 و سرپرســتی تحــت پرســنل کــار نحــوه از اصــولی و صــحیح ارزشــیابی ،نشــود

 ایمنـی  مقـررات  رعایت بر نظارت ،تولید مدیریت از ...و تنبیه ،تشویق درخواست

 بـر  فرد وظایف جمله از. و.. تولید کارگاه پرسنل توسط کار محیط در بهداشت و

  .باشد می شغل این گیرنده عهده

  گیاه تخلیه و پرکردن توزین، کارگر

 سـالمت،  راهبـردي  هـاي  فناوري بخش مشاغل جمله از گیري اسانس مخازن در

 و کنتـرل  ماننـد  هـایی  شایسـتگی  داراي و باشد می دارویی گیاهان و ایرانی طب
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 یريبـارگ  ،دارویـی  گیاهـان  جابجایی و انتقال توزین، ،دارویی گیاهان جداسازي

 ضدعفونی و نظافت انجام ،گیري اسانس هاي دیگ تخلیه ،گیري اسانس هاي دیگ

  .  باشد می اسانس مخازن کردن

 مخـازن،  از اسـانس  تخلیـه  و تولیـد  کنتـرل  اپراتـور  با ارتباط در شغل این

 .باشد می خود دستی باال سرپرست

  اسانس کردن   سانتریفیوژ و آبگیري اپراتور

 و ایرانـی  طـب  سـالمت،  راهبـردي  هـاي  فنـاوري  اولیه فرآوري مشاغل جمله از

 هـاي  اسـانس  بررسـی  ماننـد  هـایی  شایسـتگی  داراي و باشـد  می دارویی گیاهان

، گیـاهی  هـاي  اسـانس  کـردن  سـانتریفیوژ  ،آب از اسـانس  يجداسـاز  ،پرکاربرد

 و کـردن  کـردن  صـاف ، اسانس آبگیري براي گیر رطوبت موارد از کردن استفاده

 هـاي  اسـانس  موقـت  انبـارش  و نگهداري اسانس، از گیر بترطو مواد جداسازي

 ارتبـاط  در شغل این. باشد می گزارش ارائه و اطالعات و آمار ثبت ،شده آبگیري

 تعمیرات و نگهداري سرپرست ،مخازن از اسانس تخلیه و تولید کنترل اپراتور با

 .باشد می خود دستی باال سرپرست گیري، اسانس واحد

   مخازن از اسانس تخلیه و لیدتو کنترل اپراتور

 گیاهـان  و ایرانـی  طـب  سـالمت،  راهبـردي  هاي فناوري بخش مشاغل جمله از

 ،پرکـاربرد  هـاي  اسـانس  تشخیص مانند هایی شایستگی داراي و باشد می دارویی

 جداسازي ،تولید فرآیند کنترل ،ها کندانس و بویلر ،کننده خنک هاي برج کنترل

 ،هـا  اسانس اولیه انبارش و نگهداري ،شده استحصال اسانس میزان گیري اندازه و

 و يریـ آبگ اپراتـور  بـا  ارتباط در شغل این. باشد می مربوطه اطالعات و آمار ثبت

 گیـري،  اسـانس  واحـد  تعمیرات و نگهداري سرپرست ،اسانس کردن   وژیفیسانتر

 .باشد می خود دستی باال سرپرست
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  ییدارو گیاهان کن خشک واحد تکنسین

 گیاهـان  و ایرانـی  طـب  سـالمت،  راهبـردي  هاي فناوري بخش مشاغل هجمل از

 و محاسبه ،انبار از گیاهان تحویل مانند هایی شایستگی داراي و باشد می دارویی

 سیسـتم  یـابی  عیـب  و کنتـرل  ،دارویـی  گیاهان کن خشک واحد ظرفیت تعیین

 دارينگهـ  ،فرآیند کنترل و تولید سیستم بر نظارت ،آن رفع امکان و کن خشک

 در شغل این. باشد می اطالعات و آمار ثبت ،شده خشک گیاهان موقت انبارش و

 سـورتینگ  و آسـیاب  واحـد  سرپرسـت  ،گیاه شستشو واحد فنی کارگر با ارتباط

 .باشد می خود دستی باال سرپرست ،دارویی گیاهان

 )گیاهی يپودرها عصاره، (اسانس، دارویی گیاهان اولیه هاي فرآورده کیفیت کنترل سرپرست

 و ایرانـی  طـب  سالمت، راهبردي هاي فناوري بخش در صنعتی مشاغل جمله از

ــان ــی گیاه ــت داروی ــه اس ــتگی ک ــایی شایس ــه ه ــدوین و تهی ــا  روش ت  وه

 برکـارکرد  نظـارت  ،تولیـد  برنامـه  تهیـه  در همکـاري  ،بازرسی هاي دستورالعمل

 ،يورود هیـ اول مـواد  تیفیک کنترل ،تولیدي هاي اسانس کنترل و یانسان يروین

 یابیـ  بیع و کنترل ،نظارت ،ها اسانس يادوار نمونه و یینها محصوالت ،داتیتول

 ایجـاد  ،هـا  اسانس دیتول يها روش يساز نهیبه و کنترل ،گیري اسانسها  دستگاه

 ،لیـ تحل و هیـ تجز و آمار ثبت ،کیفی الزامات اجراي در تولید واحد در هماهنگی

  .دارد نراندما نمودار ترسیم و گزارش تهیه

  گیري اسانس واحد تعمیرات و نگهداري سرپرست

 و ایرانی طب سالمت، راهبردي هاي فناوري بخش اولیه فرآوري مشاغل جمله از

 و نگهـداري  ریـزي  برنامـه  مانند هایی شایستگی داراي و باشد می دارویی گیاهان

 و نگهــداري ،گیـرآب  ســختی دسـتگاه  تعمیــرات و نگهـداري  ،ام پــی تعمیـرات 

 نگهـداري  ،تقطیر هاي دیگ تعمیرات و نگهداري ،کننده خنک هاي برج اتتعمیر

 نظـارت  ،بـویلر  تعمیـرات  و نگهـداري  ،کنـدانس  و بخار هاي سیستم تعمیرات و
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 در شغل این. باشد می تحلیل و تجزیه و اطالعات ثبت و انسانی نیروي برکارکرد

 و يریـ آبگ پراتـور ا ،مخـازن  از اسـانس  تخلیـه  و تولیـد  کنتـرل  اپراتور با ارتباط

 بـاال  سرپرسـت  و گیري اسانس واحد مدیر / سرپرست ،اسانس کردن   وژیفیسانتر

 .باشد می دستی

   دارویی گیاهان سورتینگ واحد سرپرست

 گیاهـان  و ایرانـی  طـب  سـالمت،  راهبـردي  هاي فناوري بخش مشاغل جمله از

 و محاسبه، نبارا از گیاهان تحویل مانند هایی شایستگی داراي و باشد می دارویی

 وهـا   دسـتگاه  یابی عیب و کنترل، دارویی گیاهان سورتینگ واحد ظرفیت تعیین

، عـادي  غیـر  ضـایعات  از جلـوگیري  و تولیـد  فرآینـدهاي  کنترل ،آن رفع امکان

 و انسـانی  نیـروي  برکـارکرد  نظـارت  ،کیفیـت  تضمین استانداردهاي کارگیري هب

 در شـغل  ایـن . باشد می تحلیل و تجزیه و آمار ثبت و تولیدي محصوالت کنترل

 گیاهـان  کـن  خشـک  واحـد  تکنسـین  ،گیـاه  شستشو واحد فنی کارگر با ارتباط

  .باشد می خود دستی باال سرپرست ،دارویی

  دارویی گیاهان از ناخالصی جداسازي و کردن تمیز کارگر

 گیاهـان  و ایرانـی  طـب  سـالمت،  راهبـردي  هاي فناوري بخش مشاغل جمله از

 و فیزیکـی  هاي آلودگی جداسازي مانند هایی شایستگی داراي و شدبا می دارویی

 و حمـل  ،پرکـاربرد  دارویـی  گیاهـان  تشـخیص  ،گیاهی هاي ناخالصی و جانوران

 در شـغل  این. باشد می ،انبارش و نگهداري گیاهان، کردن سرند ،گیاهان چینش

  .باشد می خود دستی باال سرپرست و دارویی گیاهان انباردار با ارتباط

  مالی -اداري

 ايهـ  فعالیت کنترل و هدایت ،مالی اسناد  کلیه ییدأت و بررسی ،مالی ریزي برنامه

 نحو به دفترداري و حسابداري هاي سیستم اداره ،نقدینگی کنترل و حسابداري
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 حسـاب  کنترل و نگهداري ،قانونی و مالی مقررات و قوانین با مطابق ثرؤم و کارا

 بیمـه  امـور  و مالیـاتی  هـاي  فعالیـت  مـدیریت  ،دهشـ  هزینه و واگذاري اعتبارات

 مـدیر  بـا  همـاهنگی  ،ییدارا اداره و اجتماعی مینأت سازمان جوابگوي و شرکت

 هـاي  رویه اهم تدوین ،شرکت مالی مدت میان و بلند هاي برنامه تدوین در عامل

 ،شـرکت  مـالی  مـدت  میـان  و بلند هاي برنامه و ها سیاست براساس شرکت مالی

 با شرکت مالی مدت میان هاي برنامه رسانی روز به و مدت کوتاه هاي امهبرن تدوین

 اسـتاندارد  نـرخ  تعیـین  ،هـا  پـروژه  مدیران و مدیرعامل اجرایی معاون هماهنگی

 مـدیر  اجرایی معاون و اداري و مالی واحدهاي همکاري با شرکت انسانی نیروي

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

 وقـایع  لیـه ک وقوع تاریخ به و موقع به ثبت ،دستمزد و حقوق پرداخت زمینه در

 در احتمـالی  هـاي  مغـایرت  و انحرافـات  تعیین و بررسی ،دستمزد دفاتر در مالی

 تلـف  کـار  ساعات ،قطعات و مواد مصرف و خرید ضایعات ،ها هزینه و ها پرداخت

 ،بیمه کسورات پرداخت به مربوط اسناد صدور ،بهمشا موارد و انبارها اقالم ،شده

 .است کاري بخش این وظایف مهمترین از. ..و وام ،مالیات

   انباردار

 بنـدي  بسـته  و اولیـه  مـواد  تحویـل  قبیـل  از هایی شایستگی داراي انباردار شغل

 و )تحویـل  رسـید  صـدور ( يورود کـاالي  ثبت ،ها آن نگهداري و انبار به ورودي

 بـه  تحویـل  و نگهـداري  و دریافـت  )،مصـرف  حوالـه  صـدور ( االک تحویل و ثبت

 ارزیـابی  و کنتـرل  و ریـزي  برنامـه  ،انبارهـا  کـردن  مـدیریت  ،متقاضی واحدهاي

 نظیـر  مشـاغلی  بـا  و بـردارد  در را انبار ضایعات آوري جمع و کنترل ،ها موجودي

  .است ارتباط در مالی و بازرگانی بخش تولید، سرپرست ،واحد مدیر
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  تولید کارگر

 تولیـد  ،انبـار  از بنـدي  بسـته  ظـروف  کنتـرل  و دریافـت  مانند وظایفی شغل این

 مـواد  از شـده  پـر  ظـروف  کنتـرل  ،تولیـد  خـط  هاي دستگاه با کار ،هاي فرآورده

 و تولیـدي  محصـول  انبـارش  ،بنـدي  بسـته  الزامـات  و ظاهر وزن، نظر از دارویی

 از نفـر  2 حـداقل . دارد بـر  در را گـزارش  ارائـه  و اطالعات ثبت ،موقت نگهداري

 کـردن  کـار  عهده از بتوانند و بوده فنی است بهتر بخش این در فعال کارگرهاي

 امـا  باشند داشته کمتري هارتم که صورتی در دیگر نفرات. یدابی برها  دستگاه با

  .بود خواهد تر مناسب برآیند بندي بسته عهده از بتوانند

  پروژه اجراي بندي زمان

 ریزي برنامه ،باشد می پروژه موفقیت ضامن کهها  پروژه اجراي مهم ارکان از یکی

 مستثنی قاعده این از نیز صنعتی واحدهاي احداث. است پروژه اجراي دوران در

  . نیست

 آنهـا  کـردن  منـد  قاعده وها  فعالیت سازماندهی ضمن ها فعالیت بندي زمان

 اولـین  منظـور  ایـن  بـه . گردد می منابع موقع به تخصیص و بهتر مدیریت باعث

 هـا  آن موقـع  بـه  انجـام  که است اساسی هاي فعالیت به پروژه یک شکستن ،قدم

  .  گردد می پروژه آمیز موفقیت خاتمه باعث

 از کـدام  هـر  حجـم  جـامعی  دیـد  بـا  پـروژه  مجـري  دارد ضرورت بنابراین

 واحـد  بـرداري  بهره مرحله تا مشاور انتخاب و اولیه تحقیقات مرحله ازها  فعالیت

  .  کند بینی پیش را فعالیت هر براي مناسب زمان و نماید برآورد را صنعتی

 خاتمـه  و شـروع  زمـان  هـا  فعالیـت  نیـازي  پـیش  روابـط  شناخت با سپس

 را پـروژه  شـده  تعیـین  مـدت  در بتوانـد  که کند ریزي برنامه طوري را ها فعالیت

 ندکـر  وارد باعـث  مـوارد  برخـی  در پروژه اجراي در خیرأت که چرا ،دهد تحویل

  .  باشد می سخت بسیار آن جبران که شد خواهد خساراتی
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 از مختلـف  مجوزهاي خذا با پروژه اجراي اساسی هاي فعالیت برنامه این در

 انجـام  زمان. شود می ختم برداري بهره پروانه اخذ به و شده شروع ذیربط ادارات

 اتمام در احتمالی مشکالت و ها فعالیت حجم به توجه با نیز ها فعالیت از یک هر

  .  شود می زده تخمین فعالیت موقع به

 مشـکالت  ،مجـوز  اخـذ  اداري مقـررات  بـه  تـوان  می مشکالت این جمله از

 بـا  از ایـن رو . کرد اشاره. ..و آزمایشی اندازي راه مشکالت و آالت ماشین سفارش

 اجـراي  گانـت)  (نمـودار  بندي زمان ریزي برنامه ،صنعت این هاي ویژگی به توجه

  . است شده داده نشان زیر لشک در طرح

  پروژه اجراي بندي زمان .8 جدول

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  

 تاسیس (جواز کار ابتداي مجوزهاي اخذ

  ) دارو و غذا شروع هاي تاییدیه و
0 0               

 شرکت از زمین خرید و قرارداد انعقاد

  صنعتی هاي شهرك
  0                 

               0 0 0  بانکی) (وام مالی منابع تامین

          0  0  0  0  0  0  0  0 0       سازي ساختمان عملیات اجراي

        0 0 0 0                سیساتأت نصب

        0  0  0  0  0  0                ساخت و آالت ماشین خرید سفارش

    0  0                            آزمایشی تولید و آالت ماشین نصب

  0  0                             تولید هايمجوز و برداري بهره پروانه

    مالی مدیریت

 ،ثـروت  بـه  ایـده  تبدیل موفقیت ضریب افزایش براي ثیرگذاريأت و بسیار بخش

 شـروع  کـارآفرین  یک براي مالی منابع مینأت با عمل در که است مالی مدیریت

 بـا  و انبـوه  تولیـد  بـه  کـار  یـک  کـافی  و زمال مالی منابع بدون که ازیر ؛شود می

 زیـر  مـوارد  شـامل  کارآفرین رايب بخش این که رسد نمی رقابتی و زمال کیفیت

  باشد: می
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  ؛مالی مینأت -

  ؛مالی مدیریت -

  .حسابداري -

 اي چرخه صورت هب و شود می شروع ریزي طرح زمان ابتداي از بخش 3 این

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

 ،کـار  و کسب طرح و پروژه یک در مالی نابعم مینأت نحوه به بخش این در

 است گذاري سرمایه مختلف هاي حوزه و صنایع در عمومی بخشی که کارآفرینی

 .پردازیم می طرح اقتصادي و مالی محاسبات به بعد مرحله در و

  مالی منابع مینأت هایی روش

. کوچـک  بسـیار  شـرکت  یـک  از شروع یعنی ،پیوسته و آهسته :اول روش

 طریـق  از تولید از قبل هاي هزینه کردن کم شیوه ترین مناسب اراینک براي

 هـاي  آزمایشـگاه  و رشـد  مراکز و فناوري و علم هاي پارك فضاي از استفاده

 بـراي  تولیـدي  واحدهاي خالی طرفیت از استفاده بعد مرحله در و آنهاست

  .است محصوالت انبوه تولید

 بـراي  سـرمایه  ایجـاد  و درآمد کسب ،تجاري فعالیت به شروع :دوم روش

 مـالی  منابع به بسیار کار و کسب اندازه و میزان، تولیدي و صنعتی فعالیت

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

 تعـداد . کند می کارآفرینی فعالیت اندازي راه به شروع مستقل صورت هب دارد

 گذاري سرمایه روش این کارآفرینی هاي یتفعال در بوده کم بسیار افراد این

  نیست. معمول

 تـرین  نزدیـک  شـاید  روش ایـن ، گـذار  سرمایه و شریک جذب :سوم روش

 بگیرد قرار مجري کنار در گذار سرمایه یعنی باشد جهانی الگوهاي به روش

 فرشتگان افراد این به. دهند توسعه و کرده گذاري پایه را صنعتی فعالیت تا
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 ماننـد  رسمی منابع از گذاران سرمایه تمام. گویند می هم ارک و کسب نجات

 دنبـال  بـه  پولـدار  افـراد  از بسـیاري  نیستند دولتی و خصوصی هاي شرکت

 هستند. مناسب هاي موقعیت

 تعریـف  کسانی عنوان به را گذاران سرمایه نوع این وتزل .اي ویلیام گفته به

 حمایـت  قـول  واردین تازه به حاال و اند آورده دست به پول خودشان که کند می

 فنـاوري  و ایـده  بـورس  بازار و بازارها فن وها  نمایشگاه در حضور. دهند می مالی

  .است افراد این با ارتباط ایجاد راه ترین سریع

 گـذاري  ارزش ،کـار  و کسـب  طـرح  داشـتن  گـذارها  سرمایه با مذاکره براي

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

 فنـاوري  انتقـال  سـایت  و ایران ملی بازار فن سایت به محترم (کارآفرینان. است

  .شود) مراجعه کشاورزي جهاد وزارت

 اصـلی  کارکردهـاي  از کـی ی، بـانکی  مـالی  منابع از استفاده :چهارم روش

 آن دریافت متقاضیان به تسهیالت اعطاي طریق از مالی منابع تخصیص ها بانک

  .است

  ها طرح اعتبار تقاضاي نحوه

 خاصـی  هاي بودجه که شده اداره وجوه قالب در دولتی نهادهاي طریق از معرفی

 جـواز  طریـق  از متقاضـی  گیـرد،  مـی  قـرار  عامـل  هـاي   بانک اختیار در که است

 یـاب  بهـین  سایت در نام ثبت با خود کار و کسب طرح ارائه و شده اخذ سیسأت

 و متقاضـیان  بـین  از فراخـوان  بـا  دولتـی  هـاي  انسـازم . کند می اعتبار تقاضاي

 و کنـد  می بانک به افراد معرفی به اقدام متقاضی سنجی اهلیت وها  طرح ارزیابی

 بـراي  خـود  درخواسـت  هـا  بانـک  شـعب  به مراجعه با حقوقی و حقیقی افراد یا

 قبـال  در متقاضی، ارزیابی و بررسی با بانک و دهند می ارائه را تسهیالت دریافت

 کند. می تسهیالت اعطاي به اقدام وثایق از سبدي یافتدر
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 بـانکی  منـابع  بـه  کـار  و ساز این با دارند تمایل نیز بنیان دانش هاي شرکت

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

 خواهدب بانک اگر بنابراین ؛است نهفته ها آن تکنولوژیک و فنی هاي توانمندي در

 الزم هـاي  توانـایی  و امکانـات  از بایـد  بپردازد، بنیان دانش هاي شرکت ارزیابی به

 امـا . باشـند  برخـوردار  نیـز  تکنولوژیـک  و فنـی  هاي توانمندي این ارزیابی براي

 از طبیعتـاً  اسـت،  مالی هاي حوزه در متمرکز هایشان توانمندي عمده که ها بانک

 ناشـی  هـاي  ریسک پوشش براي ترتیب ینبد. هستند عاجز ارزیابی چنین انجام

 امـا  .کننـد  مـی  بیشـتري  وثایق تقاضاي بنیان دانش هاي شرکت از له،ئمس این از

 و کوچـک  هـاي  شـرکت  عمومـاً  تسـهیالت،  متقاضـی  بنیـان  دانـش  هاي شرکت

 وثـایق  تواننـد  نمـی  و نیسـتند  برخـوردار  چندانی دارایی از که هستند متوسطی

 بنیـان  دانـش  هاي شرکت عموم یبترت بدین. کنند تهیه را بانک درخواست مورد

  هستند. محروم بانکی منابع به دستیابی از

 بنیـان  داشن هاي شرکت براي موجود هاي حمایت از استفاده :پنجم روش

  است. پذیر مخاطره هاي صندوق و

 کـرده  ریـزي  برنامه مالی مینأت براي قبلی روش 4 از کدام هر به کارآفرین

 پیش کارآفرین یک است الزم پس. کند استفاده هم پنج روش از تواند ، میباشد

 و نوپـا  هـاي  شـرکت  بـراي  موجـود  هـاي  حمایت وها  نامه آیین تمام کاري هر از

 وجـود  کـامالً  بنیـان  دانش هاي شرکت ارزیابی سایت (در کند مطالعه را تولیدي

  .کند اقدام آنها از داري بهره براي و دارند)

 جمهوري یاستر روستایی توسعه معاونت

 جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت

  نخبگان ملی بنیاد

  سنتی) طب و دارویی گیاهان وفناوري علوم توسعه ستاد جمله (از راهبردي ستادهاي

  نوین هاي فناوري توسعه صندوق

  رشد مراکز و فناوري و علم هاي پارك
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 اقتصادي و مالی محاسبات

 اسـت  الزم ابتدا ،طرح اقتصادي هاي شاخص و سوددهی میزان تعیین منظور به

 ،اي سـرمایه  هـاي  هزینـه  (کـل هـا   هزینه برآورد بر مشتمل که مالی هاي  بررسی

 و اسـتهالك)  ،کارخانـه  باالسـري  ،نگهـداري  و تعمیـرات  ،اولیـه  مواد هاي هزینه

  گیرد. صورت باید باشد می مالی جداول تنظیم

 ،زیـان  و سـود  اولجـد  بایسـت  می نیز مالی وضعیت تعیین براي همچنین

 و بینـی  پـیش  سـال)  5( معـین  دوره بـراي  طـرح  ترازنامه و نقدي وجوه گردش

 آنهـا  در زیـرا  ندشـو  تکمیـل  هماهنـگ  و همزمان باید جداول این. گردد تنظیم

  داشت. خواهند ترازي هم به نیاز که دارند وجود مشترکی ارقام

 وهـا   نسبت از اي پاره تا نماید می ایجاب طرح مالی وضعیت تحلیل و تجزیه

 میـزان  مبنـاي  بـر  تـا  شوند محاسبه نیز صنعت در مطرح اقتصادي هاي شاخص

 باشـد)  مـی  مربـوط  کشـور  هـر  خـاص  شـرایط  به (کهها  آن از یک هر مطلوبیت

 حاصلها  آن مبانی و اقتصادي مالی برآوردهاي به نسبت جامعی و کامل دیدگاه

  گردد.

 سـرمایه  بـرآورد  مـوارد  از یـک  رهـ  محاسبه معیارهاي ارائه با فصل این در

 ،طـرح  متغیـر  و ثابـت  هـاي  هزینه ،یک هر پیرامون توضیح و گردش در و ثابت

 اسـت.  دهش محاسبه طرح سالیانه سود همچنین و شده تمام قیمت و بینی پیش

  اند. گرفته قرار بررسی مورد طرح اقتصادي و مالی هاي شاخص مهمترین سپس

 ارائـه  و. ..و ترازنامـه  و زیـان  و سـود  اولجـد  ارائه ضمن فصل این پایان در

  رساند. می اثبات به را طرح پذیري توجیه ،اقتصادي هاي شاخص از کاملی
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 آن برآورد و گردش در سرمایه به مربوط اطالعات

 مربـوط  هـاي  هزینه ،شده انجام فنی هاي بررسی و محاسبات طبق بخش این در

 انرژي انواع تأمین ،مصرفی اولیه مواد هزینه جمله از واحد گردش در سرمایه به

 سـایر  و بیمـه)  و مزایـا  (حقوق، انسانی نیروي ..)،.و سوخت برق، (آب، نیاز مورد

 شد. خواهد برآورد موارد

  فروش ارزش و سالیانه تولید برنامه

 انجام واحد عملکرد نحوه اساس بر بخش این مالی هاي بررسی و محاسبات

  شود. می

  حدوا عملکرد شرایط .9 جدول

 فروش قیمت

  سالیانه

 ) ر م (

  واحد قیمت

  ) هزارریال (
  واحد

 اسمی ظرفیت

  سالیانه
  محصوالت

 شده خشک دارویی نگیاها انواع  1200000 جعبه  20  24000

 دارویی گیاهان اسانس انواع  60 تن  200000  12000

 کل جمع  36000

  

 در اعتهس 8 نوبت 1 در که باشد می روز 270 واحد این در کاري روز تعداد

  است. روز

  مصرفی اولیه مواد ارزش و مقدار

 يابازارهـ  و داخلـی  هـاي  شرکت از استعالم اساس بر اولیه مواد هاي قیمت

  است. دهش تعیین فروشی عمده
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  مصرفی اولیه مواد تأمین هزینه آورد بر .10 جدول

  سالیانه ارزش

  ) ر م (

  واحد قیمت

  هزارریال) (
  واحد

 مصرف

  سالیانه
  شرح  تامین محل

  تر دارویی گیاهان داخلی  18 تن  100000  1800

  جعبه داخلی  1200000 عدد  3  3600

  مادر کارتن داخلی  24000 عدد  15  360

  بروشور داخلی  40,5 کیلوگرم  75  3,0375

 خارجی و داخلی  6000 کیلوگرم  20  120
 بندي بسته اقالم

  اسانس

  دارویی گیاهان داخلی  60 تن  80000  4800

 کل جمع  10683,0375

 

  نیاز مورد انرژي انواع تأمین هاي هزینه

 مـورد  مقـادیر  کـه  باشد می سوخت و برق آب، شامل نیاز مورد انرژي انواع

 مبنـاي  بـر  انـرژي  انـواع  از یـک  هر واحد بهاي. است شده محاسبه یک هر نیاز

 بـر  و شـده  تعیـین  مربوطـه  هـاي  وزارتخانه سوي از شده اعالم هاي نرخ آخرین

  است. شده محاسبه ها آن به مربوط هزینه آن مبناي

  

  نیاز مورد انرژي انواع تأمین هزینه .11 جدول

  شرح  واحد  سالیانه مصرف  (ریال) قیمت  ر) (م کل ارزش

  برق ساعت کیلووات  111111  900  99,9999

  آب مکعب متر  8480  2830  23,9984

  طبیعی گاز مکعب متر  5000  700  3,5

 کل جمع  127,4983
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  انسانی نیروي خدمات هزینه

 .پـذیرد  مـی  صـورت  مختلـف  هـاي  رده در نیـاز  مورد انسانی نیروي تعداد برآورد

 متداول معیارهاي نیز پرسنل از یک هر ماهیانه حقوق محاسبه مبناي همچنین

 مربوط هاي هزینه و نیاز مورد انسانی نیروي برآوردهاي کلیه اساس این بر است.

 گردنـد.  مـی  تعیین مزبور هاي هزینه کل جمع و )سالیانه مزایاي و (حقوق آن به

 حقوق محاسبه احتمالی، کاري اضافه و عیدي و پاداش دقیق نسبتاً برآورد براي

 بیمه سازمان مصوبات براساس همچنین .گردد می محاسبه ماه 14 براي سالیانه

 تـأمین  بیمـه  حـق  عنـوان  بـه  پرسـنل  حقوق کل از درصد 23 اجتماعی تأمین

 و بازنشسـتگی  بیمه افتادگی، کار از بیمه درمانی، خدمات بیمه مل(شا اجتماعی

 حقـوق  کـل  جمـع  بـه  باید که باشد می کارفرما سهم بیمه هزینه بیکاري) بیمه

  . شود اضافه شده پرداخت

 انسانی نیروي خدمات هاي هزینه .12 جدول

 سالیانه حقوق جمع

  ) ر م (  ) ماه 14 (

  ماهیانه حقوق متوسط

  ریال) (هزار
  نیاز مورد انسانی نیروي  تعداد

 مجوزها اخذ ،فروش و بازاریابی  2  20000  560

 مالی  – اداري کارپردازي  1  25000  350

 انباردار  1  20000  280

 کارگر  7 15000  1470

 نگهبان  1 15000  210

 مسئول فنی  1  70000  980

   
 کل تعداد  13

 سالیانه مزایاي و حقوق جمع  3850

 حقوق جمع ) درصد 23 ( بیمه هزینه  759

 کل جمع  4609
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  گردش در سرمایه برآورد و بندي جمع

  شود: می محاسبه زیر الگوي مطابق طرح گردش در سرمایه

 مصـرفی  قطعـات  و اولیـه  مـواد  هزینه نیاز: مورد قطعات و اولیه مواد) الف

 100 خـارجی  مـواد  و کـاري  روز 90 داخلی (مواد سفارش دوره یک براي واحد

 شود. می لحاظ گردش در سرمایه از بخشی عنوان به اري)ک روز

 مـدت  بـه  کارکنان دستمزد و حقوق هزینه کارکنان: دستمزد و حقوق) ب

 لحاظ گردش در سرمایه برآورد در و محاسبه کاري) روز 68 (معادل سال 0,25

 .  شود می

 بـه  واحـد  کـاري  روز 65 نیاز مورد انرژي تأمین هزینه نیاز: مورد انرژي )ج

  شود. می محاسبه گردش در سرمایه از یشبخ عنوان

 از ییـ جز نیـز  واحـد  کاري روز 60 فروش هاي هزینه فروش: هاي هزینه )د

 .است) سالیانه فروش ارزش درصد 1 فروش هاي (هزینه است گردش در سرمایه

 کـاهش  و محاسـبات  اطمینـان  قابلیـت  افـزایش  بـراي  هـا:  هزینه سایر) ي

  شود. می افزودهها  هزینه جمع به فوق موارد درصد 5 ،ریسک

  گردش در سرمایه اقالم جمع .13 جدول

  ر) (م کل ارزش
  ر) (م ارزش

  توسعه

 روزهاي / تعداد

  کاري
  شرح

 مواد اولیه داخلی  90 3561,0125 3561,0125

 مواد اولیه خارجی  100 0 0

 حقوق و مزایاي کارکنان  68 1160,785158 1160,785158

 انواع انرژي  65 30,69403519 30,69403519

 درصد فروش)1( هاي فروش هزینه  60 800 800

 درصد) موارد باال 5هاي جاري (  سایر هزینه 277,624586 277,624586

 جمع کل سرمایه در گردش 5830,116306 5830,116306
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  آن برآورد و ثابت سرمایه به مربوط اطالعات

 کـه  است صنعتی واحد به متعلق يها ییدارا از گروه آن ،ثابت سرمایه از منظور

 جاري عملیات جریان در استفاده منظور به و دارند دائمی یا ثابت نسبتاً ماهیتی

 هـاي  یـی دارا ،ابـت ث سـرمایه  بـه  که شوند می نگهداري ،فروش براي نه و شرکت

  د.شو می اطالق نیز بلندمدت ییدارا یا اي سرمایه

 خـط  تجهیـزات  وهـا   دسـتگاه  توان می ثابت سرمایه دهنده تشکیل اجزاء از

 اثاثـه  ،نقلیه طیوسا ،سازي محوطه و ساختمان ،زمین ،زیربنایی تأسیسات ،تولید

  برد. نام را. ..و برداري بهره از قبل هاي هزینه ،اداري لوازم و

 در یـی دارا یـک  شـمول  الزم عمـر  طـول  حداقل براي معیاري هیچ گرچه

 سـال  یـک  از بـیش  بایـد ها  ییدارا قبیل این اما ،ندارد وجود ثابت سرمایه طبقه

 بین از ساله هر که اقالمی براي شده پرداخت هاي هزینه زیرا ،باشند داشته دوام

  شود. می محسوب سالیانه تولید هاي هزینه جزء روند می

 بـراي  کـه  (زمینـی  زمـین  اسـتثناي  بـه  ثابت هاي سرمایه ،زمان گذشت با

 دسـت  از را خود دهی بهره قابلیت گیرد) می قرار استفاده مورد ساختمان احداث

 عمـر  طـی  در بایـد هـا   یـی دارا قبیـل  این شده تمام بهاي لحاظ بدین. دهند می

 کـاهش  این که گردد منظور هزینه حساب به تدریج به منظم طور به مفیدشان

  شود. می نامیده استهالك ،شده تمام بهاي تدریجی

 ارزش خـدمت  از جخرو تاریخ در شده مستهلک ییدارا بازیافت قابل ارزش

  .  شود می خوانده اسقاطی

 دهنـده  نشـان  ،ثابـت  ییـ دارا اسـقاط  ارزش به نسبت شده تمام بهاي مازاد

 در اسـتهالك  هزینـه  عنـوان  به ییدارا مفید عمر دوره طی باید که است مبلغی

 ییـ دارا شده تمام بهاي با مقایسه در اسقاط ارزش شود.چنانچه لحاظها  حساب

  کرد. نظر صرف آن از توان می استهالك محاسبه رد ،نباشد توجه قابل
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ــراي مختلفــی هــاي روش   کــه دارد وجــود اســتهالك هزینــه محاســبه ب

  است. خطی روش به استهالك هزینه محاسبه ،آن ترین متداول

 طـور  بـه  ،اسقاط ارزش به نسبت ییدارا شده تمام بهاي مازاد روش این در

 حسـاب  بـه  مقـدار  ایـن  الهسـ  هـر  و شـود  مـی  تقسیم آن عمر طول در مساوي

  شود. می منظور استهالك هاي هزینه

  تولید خط تجهیزات و آالت ماشین هزینه

 هـاي  استعالم اساس بر تولید خط در رفته کار به تجهیزات و آالت ماشین هزینه

 هـاي  نـرخ  بـر  عـالوه  که است گردیده برآورد معتبر هاي شرکت از آمده عمل به

 انــدازي راه و نصــب جهــت نیــز هــایی هزینــه ،ســازندگان ســوي از شــده اعــالم

  شد. خواهد صرف آالت ماشین



94   

 

 بسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد حد واسط

 

  تولید خط تجهیزات و آالت ماشین تأمین هاي هزینه .14 جدول

  آالت ماشین نام  تعداد  ) ر م ( واحد ارزش  ) ر م ( کل ارزش

 دارویی گیاهان کن خشک و شستشو کامل خط 1 1500  1500

 گیري اسانس کامل خط 1 1500  1500

 پرینتر جت 1 183  183

 میکسر 1 60  60

 آون 1 40  40

 انکوباتور 1 27٫6  27٫6

 اتوکالو 1 30  30

 کلونجر 1 30  30

 میکروبی هود 1 52  52

 میکروبی) شیمیایی شیمیایی(بخش هود 1 21  21

 دیجیتال ترازو 1 11٫5  11٫5

 ماري بن 1 15٫5  15٫5

 کشت محیط 1 17٫4  17٫4

 سکواک معرف 1 1٫7  1٫7

 آزمایشگاهی آالت شیشه 1 2  2

1200  1200 1 GC 

 موارد سایر 150

 جمع  4841٫7

 نصب هزینه  100

 کل جمع  4941٫7
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  عمومی تأسیسات و تجهیزات هزینه .15 جدول

  عنوان  تعداد  ر) (م واحد هزینه  ) ر م ( قیمت

 ترانس با آمپر وات کیلو 35 بقدرت برق امتیاز خرید 1 190  190

 کشی لوله بهمراه صنعتی شهرك آب امتیاز خرید 1 50  50

  
 فاضالب انشعاب 1 60

 گازي بخاري 3 15  45

 کشی لوله بهمراه مترمکعب 50 گاز کنتور و امتیاز خرید 1 60  60

 گازي کولر 10 22  220

 کن آبسرد 1 5  5

 مالی اداري افزار نرم با مرکزي سرور 1 200  200

 ژنراتور دیزل 1 200  200

 تلفنی ارتباط سیستم و دوربین 6 با بسته مدار دوربین 6 50  300

 جمع 852  1270
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 ساختمان و سازي محوطه .16 جدول

  جمع
  واحد هزینه

  ) ریال هزار (
  شرح  کار مقدار  واحد

 تسطیح و خاکبرداري  1000 مترمکعب 4٫5  4٫5

 دیوارکشی و کشی حصار  140 مربع متر 1000  140

 آسفالت و کشی بانخیا  100 مربع متر 230  23

 روشنایی و سبز فضاي  100 مربع متر 1500  150

  300 مربع متر 5500  1650
 کف- gmp اصول طبق تولید سالن

 کاذب سقف-کاشی دیوار- سرامیک

 بندي قفسه با طبقه 2 در انبار  200 مربع متر 5000  1000

 آزمایشگاهی هاي کابینت با آزمایشگاه  50 مربع متر 7000  350

 بهداشتی سرویس و رختکن  50 مربع متر 3500  175

 امکانات تمام با اداري ساختمان  100 مربع متر 4000  400

 سرایداري و نگهبانی  70 مربع متر 3000  210

 پارکینگ  40 مربع متر 1000  40

 سازي محوطه و ساختمان کل جمع  4142٫5

 زمین  1000 مربع متر 500  500

 کل جمع  4642٫5

  

  نقل و حمل وسایل و نقلیه سائلو هزینه .17 جدول

  شرح  تعداد  ) ر م  ( واحد قیمت  ) ر م ( کل قیمت

 نیسان وانت 1 400  400

 لیفتراك 1 550  550

 کل جمع 950
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  اداري اثاثه هزینه

 مبلغ اداري اثاثه تهیه بابت ،تولیدي واحد این اداري امور حجم گرفتن نظر در با

  شود. یم گرفته نظر در  ریال میلیون 229٫8

  شرح  تعداد  ر) (م واحد قیمت  ر) (م کل قیمت

 دستگاه  lcd 15 مونیتورهاي با کامپیوتر 4 10  40

 پرینتر 4 0٫7  2٫8

 تاپ لپ 2 35  70

 لیزري فکس 1 15  15

 تلفن 4 0٫5  2

100  100 
 

 ...و بایگانی کمد،ها فایل ،صندلی و میز :شامل اداري وسایل

 کل جمع  229٫8

  برداري بهره از قبل هاي هزینه

 گـذاري   سـرمایه  در و شـده  محاسـبه  زیر روش به برداري بهره از قبل هاي هزینه

  شود. می لحاظ ثابت

 طـرح  تهیـه  و مقـدماتی  مطالعـات  هزینـه  بابت اولیه: مطالعات هزینه )الف

 الزم مجوزهـاي  دریافـت  بابت و %3/0 معادل. ..و واحد تأسیس جواز و توجیهی

  شود. می لحاظ ثابت گذاري سرمایه % 1/0 معادل شرکت ثبت و تأسیس براي

 %065/0 معـادل هـا   هزینه این مالی: تسهیالت و قراردادها ثبت هزینه )ب

  شود. می گرفته نظر در بانکی وام میزان

 هزینـه  آزمایشی: برداري بهره و اندازي راه ،آموزش به مربوط هاي هزینه) ج

ــوزش ــادل آم ــوق روز 10 مع ــاي و حق ــی مزای ــه و پرداخت ــدازي راه هزین  و ان

  شود. می گرفته نظر در انرژي و اولیه مواد روز 2 معدل آزمایشی برداري بهره

 بـراي  و  ریـال  میلیـون 12 ماهانـه  طـرح:  اجراي دوره جاري هاي هزینه )د

  شود. می گرفته نظر در ماه 10 مدت
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 هـاي  هزینه عنوان به فوق موارد درصد 5/3 نشده: بینی پیش هاي هزینه )ح

  شود. می گرفته نظر در برداري بهره از قبل نشده بینی پیش

  

  برداري بهره از قبل هاي هزینه .18 جدول

  شرح  ) ر م ( ارزش

 ثابت) سرمایه %0٫3.(.و اجرایی طرح تهیه مقدماتی، مطالعات هزینه  34٫602

 ثابت) سرمایه %0٫1مختلف( مجوزهاي دریافت و شرکت تأسیس هاي هزینه  11٫534

 طرح اجراي دوره در جاري هاي ههزین  1200

 بانکی) وام %0٫065بانکی( تسهیالت دریافت به مربوط هاي هزینه  16٫51637

236٫9887506  
 حقوق روز 10آزمایشی( برداري بهره و اندازي راه آموزش، هاي هزینه

 وانرژي) روزمواداولیه2و

 ال)با موارد %3٫5( برداري بهره از قبل هاي هزینه سایر  52٫48743922

 کل جمع  1552٫12856

  ثابت سرمایه برآورد و اجزاء بندي جمع

  کند. می برآورد را طرح نیاز مورد ثابت گذاري سرمایه کل ،حاصل رقم

  

 ثابت سرمایه برآورد .19جدول

  شرح  ر) (م توسعه

 تولید تجهیزات و آالت ماشین  4941٫7

 عمومی تأسیسات و تجهیزات  1270

 نقل و حمل و نقلیه وسایط  950

 سازي محوطه و ساختمان  4142٫5

 اداري لوازم و اثاثیه  229٫8

 زمین  500

 باال) موارد %1٫5( نشده بینی پیش هاي هزینه  180٫51

 برداري بهره از قبل هاي هزینه  1552٫12856

 جمع  13766٫63856

 ثابت گذاري سرمایه کل جمع  13766٫63856

 



99  

    
 

حد واسطبسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد   

 

 گذاري سرمایه کل

 کـل  مقـدار  طـرح  گـردش  در سـرمایه  و ثابـت  گـذاري  هسـرمای  مقادیر توجه با

 سـرمایه  درصـد  90 معـادل  که است ذکر به الزم شود. می برآورد گذاري سرمایه

 مـد  طرح مالی ترازهاي تنظیم در که شد خواهد تأمین بانکی وام طریق از ثابت

  گیرد. می قرار نظر

  گذاري سرمایه کل برآورد .20 جدول

  جمع
 متقاضی بانک

  شرح
  ر) (م مبلغ  درصد  )ر م( مبلغ  ددرص

 ثابت سرمایه 2753٫328 0٫2 10613٫31 0٫8  13766٫63

 گردش در سرمایه 5830٫116 1 0 0  5830٫11

19596٫75  
 

10613٫31 
 

 گذاري سرمایه کل جمع 8583٫444

  تولید هاي هزینه

 و احـداث  جهـت  نیـاز  مـورد  گـذاري  سـرمایه  بـر  عـالوه  محصول هر تولید براي

 فعالیـت  دوره طـول  در و سـالیانه  صورت به باید نیز هایی هزینه ،واحد زياندا راه

 انرژي تأمین ،کارکنان حقوق مانند اقالمی شاملها  هزینه این. کرد منظور واحد

 بـر  بتـوان  تـا  شود می برآورد متغیر و ثابت هاي هزینه بخش این در. باشد می. ..و

 و مـالی  هـاي  شـاخص  سـبه محا و طـرح  مالی ترازهاي تهیه به نسبت آن اساس

  د.کر اقدام اقتصادي

 ثابت هاي هزینه الف)

 چند هر. کند نمی تغییر تولید سطح تغییر با که است اي هزینه ،ثابت هاي هزینه

 نیـز  ثابت هزینه اقالم از بعضی کارخانه) (تعطیلی تولید میزان رسیدن صفر به با

 بـودن  مـدت  کوتـاه  به توجه با مالی هاي تحلیل و تجزیه در ولی شوند می حذف

 هاي مثال بارزترین از. دارند وجود ها هزینه این که کرد فرض توان می ،فوق وقفه
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. باشـند  مـی  دریـافتی  تسـهیالت  هزینه و کارخانه بیمه هزینه هایی هزینه چنین

 ثابـت  ماهیـت  حـدودي  تـا  ولـی  نیستند ثابت کامالً نیز اي هزینه اقالم از بعضی

 بسـتگی  واحد اداري و مرکزي دفتر کارکنان حقوق نههزی مثال عنوان به. دارند

 حقـوق  هزینـه  ،تولید مقدار در جزئی تغییرات با همچنین. ندارد تولید میزان به

  است. ثابت نیز تولیدي پرسنل

 کارکنـان  قـوق ح درصد 85   استقاللی چنین گرفتن نظر در براي از این رو

   هـایی  بخـش  چنین تفکیک يبرا بنابراین. شود می منظور ثابت هزینه عنوان به

 جـدول  در. شود می گرفته نظر در ثابت هزینه عنوان بهها  هزینه این از درصدي

 ایـن  درصـد  ستون در. است شده بندي جمع و ارائه واحد این ثابت هزینه اجزاء

 از آن اسـتقالل  حـدود  و هزینـه  ایـن  ثبـات  ماهیت که است شده تعیین جدول

  است. مقداري چه تولید میزان
 

  ثابت هاي هزینه برآورد .21 جدول

  شرح  درصد  )ر م( مبلغ

 کارکنان مزایاي و حقوق 85  3917٫65

 انرژي انواع 20  25٫49966

 استهالك هزینه 100  1297٫731712

 نگهداري و تعمیر هزینه 10  56٫09605

185٫3942098  
 

 باال) موارد %3٫5تولید( نشده بینی پیش هاي هزینه

5482٫371632  
 

 تولید هاي زینهه جمع

 عملیاتی هاي هزینه 15  486

27٫53327712  
 

 ثابت) سرمایه % 0٫2( کارخانه بیمه هزینه

 وام) مقدار %2( دریافتی تسهیالت هزینه 100  212٫266217

 جمع  6208٫171126

  متغیر هاي هزینه ب)

. ندیاب می تغیر تولید سطح تغییر با که هستند هزینه از اقالمی متغیر هاي  هزینه

 نیـاز  مـورد  بیشـتري  اولیـه  مواد  ،شود بیشتر تولید مقدار چه هر مثال عنوان به
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 ولـی   کنـد  می تغییر تولید ظرفیت به نسبت اقالم بعضی نیز بخش این در. است

 حـدود  در تولید کاهش یا افزایش با مثال عنوان به. باشد نمی %100 آن بستگی

 ،تولیـد  افـزایش  کـه  صـورتی  در ولی ،کند نمی تغییر کارکنان حقوق هزینه ،کم

 سـطح  از تولید اگر یا و یابد می افزایش حقوق هزینه ،شود کاري اضافه به منجر

. یابـد  می کاهش نیز حقوق و شود می منجر پرسنل کاهش به ،شود کمتر خاصی

 منظـور  متغیر هزینه عنوان به کارکنان حقوق هزینه از درصد 15 منظور این به

 اختصـاص  بخـش  ایـن  بـه  اي هزینه اقالم از درصدي نیز موارد سایر در. شود می

 بـه  آن وابسـتگی  درصـد  با همراه را واحد متغیر هزینه زیر جدول. شود می داده

  دهد. می نشان  تغییرات

 متغیر هاي هزینه برآورد .22 جدول

  شرح  درصد  ر) (م مبلغ

 قطعات و اولیه مواد 100  10683٫0375

 انکارکن مزایاي و حقوق 15  691٫35

 انرژي انواع 80  101٫99864

 نگهداري و تعمیر هزینه 90  504٫86445

 باال) موارد %3٫5( تولید نشده بینی پیش هاي هزینه  419٫3437707

 تولید هاي هزینه جمع  12400٫59436

 عملیاتی هاي هزینه 85  2754

 تولید متغیر هاي هزینه کل جمع  15154٫59436

  لیانهسا هاي هزینه کل برآورد جدول

 جـدول  مطـابق  طـرح  هـاي  هزینه کل ،طرح متغیر و ثابت هاي هزینه محاسبه با

  گردد. می بندي جمع
  شرح  )  ر م  ( مبلغ

 ثابت هزینه  6208٫17

 متغیر هزینه  15154٫59

 سالیانه هاي هزینه کل جمع  21362٫76



102   

 

 بسته کار آفرینی خشک کردن و تولید مواد حد واسط

 

  طرح اقتصادي و مالی ارزیابی

 طـرح  اقتصـادي  هـاي  خصشـا  و مـالی  هـاي  صورت کامپیوتري محاسبات نتایج

 قبیل از آن اصلی هاي شاخص به توان می عمدتاً و بوده طرح سودآوري از حاکی

 و سـرمایه  برگشـت  هـاي  سال ،سر سربه نقطه در تولید میزان ،داخلی بازده نرخ

 بـر  قـاطعی  دلیـل  کـه  دکـر  تأکیـد  نقـدي  سـرمایه  بـه  ویژه زیان و سود نسبت

 گـذاري  سرمایه در کافی اطمینان وجود و طرح اقتصادي پایداري و پذیري توجیه

  .ستواحدها اینگونه احداث براي

    طرح اقتصادي و مالی هاي شاخص

  

  مالی محاسبات نتایج  .23 جدول

  

  

  

  سالیانه تولید برنامه .24 دولج

  سالیانه فروش قیمت

 ر) (م

  واحد قیمت

  (هزارریال)
  واحد

 اسمی ظرفیت

  سالیانه
  محصوالت

  1200000 جعبه 20  24000
 دارویی نگیاها انواع

 شده خشک

  60 تن 200000  12000
 گیاهان اسانس انواع

 دارویی

 کل جمع 36000

 ریال میلیول 36000: سالیانه تولید ارزش کل جمع

 

 مقدار شرح ردیف

  100 درصد سهم منابع داخلی 1

  29,78 درصد تولید در نقطه سربه سر 2

 36,75 سال هاي برگشت سرمایه 3

  1058,97 سرمایه گذاري ثابت سرانه (میلیون ریال) 4

  5,15 بت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدينس 5
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  اول سال پنج در اسمی ظرفیت به نسبت تولید درصد

  پنجم سال   چهارم سال   سوم سال   دوم سال   اول سال

   80        90           100          100           100  

 کـاري  شـیفت  هر که است سال در روز 270 واحد این در کاري روز تعداد

 است. روز در ساعت 7,5 معادل

 وام اخذ

 معـادل  و زمـین  منهـاي  ثابـت  سـرمایه  درصـد  80معـادل  درخواست مورد وام

   .باشد می ریال میلیون10613,31

  تولید هاي هزینه .25 جدول

 استهالك هزینه

  شرح  )  ر م ( دارائی ارزش  درصد  ) ر م ( مبلغ

 تجهیزات و آالت ماشین 4941٫7 10  494٫17

 تأسیسات 1270 10  127

 نقل و حمل وسایل 950 10  95

 سازي محوطه و ساختمان 4142٫5 5  207٫125

 اداري لوازم و اثاثه 229٫8 20  45٫96

18٫051  10 180٫51 
 سرمایه نشده بینی پیش نشده(هزینه بینی پیش هزینه

 ثابت)

 بتثا دارائی استهالك جمع  987٫306

 برداري بهره از قبل هزینه استهالك 1552٫12856 20  310٫425712

1297٫73171

2  
 استهالك هزینه کل جمع
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  نگهداري و تعمیر هاي هزینه .26 جدول

  شرح  ) ر م دارائی( ارزش  درصد  ) ر م ( مبلغ

 تجهیزات و آالت ماشین 4941٫7 5 247٫085

 تأسیسات 1270 10  127

 نقل و حمل وسایل 950 10  95

 سازي محوطه و ساختمان 4142٫5 2  82٫85

 ثابت) سرمایه نشده بینی پیش نشده(هزینه بینی پیش هزینه 180٫51 5  9٫0255

 نگهداري و تعمیر هزینه کل جمع  560٫9605

  عملیاتی هاي هزینه .27 جدول

  شرح  ) ر م ( مبلغ

 مرکزي دفتر پرسنلی غیر هاي هزینه  1200

 مایشگاهآز جاري هاي هزینه  60

 ساالنه) فروش %5( فروش هاي هزینه  1800

 ساالنه) فروش %0٫5( نقل و حمل هاي هزینه  180

 عملیاتی هاي هزینه کل جمع  3240

  ثابت هاي هزینه برآورد .28 جدول

  شرح  درصد  ) ر م ( مبلغ

 کارکنان مزایاي و حقوق 85  3917٫65

 انرژي انواع 20  25٫49966

 استهالك هزینه 100  1297٫731712

 نگهداري و تعمیر هزینه 10  56٫09605

185٫3942098  
 

  باال) موارد %3٫5تولید( نشده بینی پیش هاي هزینه

5482٫371632  
 

 تولید هاي هزینه جمع

 عملیاتی هاي هزینه 15  486

27٫53327712  
 

 ثابت) سرمایه % 0٫2( کارخانه بیمه هزینه

 وام) مقدار %2دریافتی( تسهیالت هزینه 100  212٫266217

 جمع 6208٫171126
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  اسمی) ظرفیت (براساس متغیر هاي هزینه برآورد .29 جدول

  شرح  درصد  )  ر م ( مبلغ

 قطعات و اولیه مواد 100  10683٫0375

 کارکنان مزایاي و حقوق 15  691٫35

 انرژي انواع 80  101٫99864

 نگهداري و تعمیر هزینه 90  504٫86445

 باال) موارد %3٫5تولید( نشده بینی پیش هاي هزینه  419٫3437707

 تولید هاي هزینه جمع  12400٫59436

 عملیاتی هاي هزینه 85  2754

 تولید متغیر هاي هزینه کل جمع  15154٫59436

  

 اسمی) ظرفیت اساس (بر سالیانه هاي هزینه کل برآورد .30 جدول

  شرح  )  ر م  ( مبلغ

 ثابت هزینه  6208٫171126

 متغیر هزینه  15154٫59436

 سالیانه هاي هزینه کل جمع  21362٫76549

  

 افزوده ارزش محاسبه .31 جدول

 )  ر م ( مبلغ شرح

 4609 کارگران و کارمندان حقوق

 642٫5 مالیات و بیمه

 987٫3 استهالك

 1200 مرکزي دفتر هاي هزینه

 180 نقل و حمل هاي هزینه

 2570 مبنا ظرفیت در سالیانه سود

 0 رسای

 10188٫8 افزوده ارزش جمع
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  داخلی منابع سهم محاسبه .32 جدول

 10،683,04 داخلی اولیه مواد

 4،609 کارگران حقوق

 643 مالیات و بیمه

 987٫3 استهالك

 1200 مرکزي دفتر پرسنلی غیر هاي هزینه

 180 ونقل حمل و فروش هاي هزینه

 2570 مبنا ظرفیت در سالیانه سود

 5217٫961 سایر

 26089٫8 کل جمع

  

  مالی .33 جدول

 0,39 خالص سود حاشیه 10721,5 سر سربه نقطه هزینه

 62,31 سرانه بناي زیر سطح 29,78 سر سربه نقطه درصد

 0,39 فروش به سود نسبت 36,75 سرمایه بازگشت نرخ

 1,03 سرمایه به سود نسبت 2,72 سرمایه بازگشت سالهاي

 5,15 نقدي سرمایه به سود نسبت 0,42 ثابت سرمایه به گردش در سرمایه نسبت

  100 داخلی منابع سهم درصد 1058,97 سرانه ثابت گذاري سرمایه

 35,90 درصد ارزش ماشین آالت به سرمایه ثابت

 2769,2 فروش سرانه

 354,54 متوسط حقوق سرانه

 0,28 درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

 47,69 زینه هاي تولیددرصد ارزش افزوده بر مبناي ه

 0,42 حاشیه سود عملیاتی
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 منابع

  

 و کـردن  خشـک  مختلـف  روشـهاي  پایان نامه تأثیر ،احمدي،اسماعیل .1

 دکتـر  :راهنما فلفلی، اساتید نعناع اسانس و ترکیب محتوا بر انبارداري

   1391سفیدکن،  فاطمه حسنی، دکتر عباس

  ا و داروي کشور اسناد و منابع اطالعاتی منتشر شده سازمان غذ .2

گیاهــان اصــول اساســی در جمــع آوري و خشــک کــردن و نگهــداري  .3

 23سه شـنبه،   دارویی و معطر، شبکه خبري آموزشی گیاهان دارویی،

 http://medplant.ir، 1395آذر 

مهـرداد رکنـی   ، رویکردي نوین در مدیریت استراتژیک منـابع انسـانی   .4

    http://tablighcity.comنژاد،رضا فرهی بیلویی

 Human Resource Managementترجمــه:  ،ســید رســول روناســی .5

International Digest, VOL15, NO 3, 2007 ، ــه اندیشــه ماهنام

 تبلیغ سیتی، منتشر شده در ر سایپاگست

 و)  زیسـتی  فنـاوري (  بیوتکنولـوژي  ،غالمرضـا  دکتـر ، جوزانی صالحی .6

 فناوري زیست ستاد ارتباطات و ترویج کمیته، کشاورزي در آن اهمیت

  87 زمستان، کشور

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .7

اهـان دارویـی، کـد ملـی آمـوزش      شغلی تکنسین واحد خشک کن گی

، گروه شغلی فناوري راهبردي و اولویت دار سالمت، 1/18/6112شغل 

  1/4/93طب سنتی و گیاهان دارویی، تاریخ تدوین استاندارد: 
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کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .8

(  شغلی سرپرست کنترل کیفیت فرآورده هاي اولیـه گیاهـان دارویـی   

ــغل       ــوزش ش ــی آم ــد مل ــاهی )، ک ــاي گی ــاره، پودره ــانس، عص اس

، گروه شغلی فناوري راهبردي و اولویت دار سالمت، طـب  1/99/6112

  1393سنتی و گیاهان دارویی، تاریخ تدوین استاندارد: 

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .9

گیاهـان   سـانس گیـري  شغلی سرپرست نگهـداري و تعمیـرات واحـد ا   

، گـروه شـغلی فنـاوري    1/111/6112دارویی، کد ملی آمـوزش شـغل   

راهبردي و اولویت دار سالمت، طب سـنتی و گیاهـان دارویـی، تـاریخ     

 1393تدوین استاندارد: 

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .10

اهان دارویـی، کـد   شغلی کارگر تمیز کردن و جداسازي ناخالصی از گی

، گروه شغلی فناوري راهبردي و اولویت 1/53/6112ملی آموزش شغل 

دار سالمت، طب سنتی و گیاهـان دارویـی، تـاریخ تـدوین اسـتاندارد:      

1393  

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .11

شــغلی کــارگر فنــی واحــد شستشــو گیــاه، کــد ملــی آمــوزش شــغل  

، گروه شغلی فنـاوري راهبـردي و اولویـت دار سـالمت،     1/116/6112

 1393طب سنتی و گیاهان دارویی، تاریخ تدوین استاندارد: 

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .12

شغلی کارگر توزین، پرکردن و تخلیه گیاه در مخـازن اسـانس گیـري،    

غلی فنـاوري راهبـردي و   ، گروه ش1/100/6112کد ملی آموزش شغل 
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اولویــت دار ســالمت، طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی، تــاریخ تــدوین 

 1/4/93استاندارد: 

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی زهـرا و همکـاران، اسـتاندارد     .13

کردن اسـانس گیاهـان دارویی،کـد       شغلی اپراتور آبگیري و سانتریفیوژ

ري راهبردي و اولویت ، گروه شغلی فناو1/17/6112ملی آموزش شغل 

دار سالمت، طب سنتی و گیاهـان دارویـی، تـاریخ تـدوین اسـتاندارد:      

1393  

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی و همکاران، استاندارد شـغلی   .14

اپراتور کنترل تولید و تخلیه اسانس از مخازن، کد ملی آمـوزش شـغل   

مت، طـب  ، گروه شغلی فناوري راهبردي و اولویت دار سال1/14/6112

  1393سنتی و گیاهان دارویی، تاریخ تدوین استاندارد: 

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی و همکاران، استاندارد شـغلی   .15

سرپرست واحد سورتینگ گیاهـان دارویـی، کـد ملـی آمـوزش شـغل       

، گروه شغلی فناوري راهبردي و اولویت دار سالمت، طـب  1/20/6112

  1393تدوین استاندارد:  سنتی و گیاهان دارویی، تاریخ

کالنتري سمانه، طهماسبی نادري چگنی و همکاران، استاندارد شـغلی   .16

، 1/66/6112کارگر فنی خط تولید عرقیات، کـد ملـی آمـوزش شـغل     

گروه شغلی فنـاوري راهبـردي و اولویـت دار سـالمت، طـب سـنتی و       

 1393گیاهان دارویی، تاریخ تدوین استاندارد: 

ي سـمانه، طهماسـبی نـادري چگنـی زهـرا و      گندابی شـهرام، کالنتـر   .17

همکاران، استاندارد شغلی کارگر آسیاب و مش بندي گیاهان دارویـی،  

، گروه شـغلی فنـاوري راهبـردي و    1/10/6112کد ملی آموزش شغل 
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اولویــت دار ســالمت، طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی، تــاریخ تــدوین 

 1393استاندارد: 

. زراعـت و تولیـد   1386عید. مجنون حسینی، ناصر. دوازده امـامی، سـ   .18

 اي. انتشارات دانشگاه تهران برخی گیاهان دارویی و ادویه

. فرآینـدهاي  1390نجفی، فرزاد. عبادي، محمدتقی. عباسیان، جالل.   .19

ري گیاهـان دارویـی و معطـر. انتشـارات     برداشت، خشک کردن و فرآو

 دانشگاه شهید بهشتی تهران. 
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