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  های گیاهی تولید نوشیدنی بسته کارآفرینی

  و سمانه کالنتري  گندابی  شهرام چگنی، نادري زهرا طهماسبی مؤلفان:

  اسدي هرمز مشاور اقتصادي:

  میررحیمیسید داود حاجیعبداهللا مخبردزفولی،  مشاور کارآفرینی:

 علی محمد عمویی ویراستار علمی:

 موسسه فرهنگی هنري طنین واژه هنر:ییآرا صفحه

  ناشر: اسرارعلم

  1395،اول نوبت چاپ:

  1000 شمارگان:

  صادق چاپ:

 978-600-8769-09-5: شابک

  300نژاد غربی، پالك  لبافی دان انقالب اسالمی، خیابانیتهران، م

66947193- 66925320- 09128025514  

   - 1363  نادرچگنی، زهرا،   طهماسبی : سرشناسه

 بـه  ؛  کالنتـري  وسـمانه  گنـدابی  ،شـهرام  چگنـی  نـادري  طهماسبی زهرا/   35 گیاهی هاي نوشیدنی تولید کارآفرینی بسته : عنوان و نام پدیدآور

 سـتاد  جمهـوري،  ریاسـت  فنـاوري  و علمـی  معاونـت  کشاورزي، جهاد کاربردي علمی عالی آموزش موسسه سفارش

 معاونت علمی و فناوري. جمهوري ریاست ایرانی، طب و دارویی گیاهان فناوري و علوم توسعه

 .1396 ،  علم اسرار:   تهران : مشخصات نشر

  .مصور،جدول:   .ص122 : مشخصات ظاهري

  5-09-8769-600-978  : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 گیاهان دارویی : موضوع

 Medicinal plants : موضوع

 هاي اقتصادي جنبه --گیاهان دارویی  : موضوع

 Medicinal plants -- Economic aspects : موضوع

 طرز تهیه --ها آشامیدنی : موضوع

 Beverages-- Recipes : موضوع

   - 1357  گندابی، شهرام،  : شناسه افزوده

   - 1363  کالنتري، سمانه،  : شناسه افزوده

 کاربردي جهاد کشاورزي -موسسه آموزش عالی علمی  : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی و طب ایرانی : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. معاونت علمی و فناوري : شناسه افزوده

  1396 5ب9ط/ RS164 : رده بندي کنگره

 615/32 : رده بندي دیویی

  4832393  : شماره کتابشناسی ملی
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  ظیتقر

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

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

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

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

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

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

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

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

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

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

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

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

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

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

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .است واجب یاسالم رانیا

  هعصار حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

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

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

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

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

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

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

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

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

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

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

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم نتمعاو

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

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

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  اقـع و 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 یکم بهبود و يوربهره يارتقا

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

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

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

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

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

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

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

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

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

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

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

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  رآمـد د شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و 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 بدین وسیله محقق 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 ،ابداعات

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

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

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

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

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

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

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

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

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،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 دارد. از این 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 و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

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

  .رندیگ یم

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

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

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

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

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

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

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

  .شود واقع موثر حوزه

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

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

  تولید نعناع فلفلی؛ .4

  تولید آویشن؛ .5
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  مقدمه  

نیازهاي ضروري انسان بـراي حفـظ و ادامـه    کننده  مینأن منبع تتغذیه و خورد

است. سبک زندگی، نوع نگـاه و سـلیقه،   اي براي ایجاد تنوع  وسیله نیززندگی و 

ثیر زیـادي بـر کیفیـت، طعـم، مقـدار و      أوضعیت جسمانی، وضعیت مالی افراد ت

غـذاهاي   هاي افراد در خوردنی دارد. حاال چه این مواد غذایی در دسـته  انتخاب

هـاي   هاي اصـلی بگیـرد و چـه بـه عنـوان تغذیـه       اصلی و مورد مصرف در وعده

  ها قرار بگیرد. هاي، دسرها و نوشیدنی تکمیلی، تفننی، میان وعده

مین حیـات نگـاه   أدر وضعیت معمول انسان دیگر به غذا به عنوان وسیله ت

علـم مطـرح   نیز بـه عنـوان   کند. غذا گاهی به عنوان هنر، سرگرمی و گاهی  نمی

  شود. می

هاي در تهیه غـذا و یـا ارائـه آن روبـرو      روزي با نوآوري در ترکیب فناوري 

هاي بسیار علمی هر ماده  ثیر مصرف و ارزیابیأهستیم و روزي با نگاه بر میزان ت

هـا در   غذایی بر سـالمتی بـدن حتـی در میـاه سـطح عمـومی مـردم. نـوآوري        

میزان مصرف انـرژي، نیازهـاي روزانـه،    هاي همراه به مردم  هاي تلفن اپلیکیشن

گویـد. زنـدگی در حـال حرکـت بـه سـمت        میزان استفاده بیشتر یا کمتر را می

رود و در میـان بخـش    انتخاب آگاهانه مواد غذایی متفاوت و متنـوع پـیش مـی   

  .باشد مطرح میبیشتري از افراد در کل دنیا 

راد وجـود داشـته   به عنوان یک بخش مهم از تغذیه اف ؛ها همیشه  نوشیدنی

هایی از افراد رواج  ها در میان همه یا گروه ع نوشیدنیااست. از آب که بگذریم انو

 تاریخ، انسان به دنبال نوآوري و تنوع در حرکت بـوده  اي از برههداشته و در هر 



20   

 

هاي گیاهی بسته کار آفرینی تولید نوشیدنی  

 

بخشـی از   سـازي،  دهی و شـاداب  . نوآوري در طعم، در رنگ، درمان و تنوعاست

کنـار  تکامل یافته و بخشی به دالیل مذهبی و اجتماعی این موارد به مرور زمان 

هـاي متفـاوت هـم     هـاي خـوراکی و نوشـیدنی    . تولید نوشابهگذاشته شده است

توجه در پاسـخ  نیز کارگیري مواد طبیعی (گیاهی و معدنی) و  هبهاي  تکامل ایده

  به نیازهاي متنوع انسانی بوده است.

ـ   ؛موضـوع   تقاضا را اگـر در کنـار دو   ه تنـوع در مصـرف و دیگـري    میـل ب

اي ایجاد نکند و یا بتواند اثـرات   هایی که عرضه گسترش نیاز به مصرف نوشیدنی

تنـوع طلبـی    صـورت  ایـن  درپیشگیرانه، مکمل و حتی درمانی داشـته باشـد و   

  کند. هاي گیاهی مفهوم بیشتري پیدا می مثبت، وجود بازار بزرگ براي نوشیدنی

هـا در حـال    ها میـزان توجـه بـه نوشـیدنی     يدر جامعه فعلی و آینده نگار

طبیعی از جنبه انتخابی گروهی خـاص بـه سـطح    هاي  گسترش است. نوشیدنی

اي متفـاوت بـراي حفـظ     عمومی توسعه یافتـه و در میـان بسـیاري بـه وسـیله     

  سالمتی تبدیل شده است و رجعت به طبیعت در این موضوع اثر زیادي دارد.

رویی و آشنا بـه ایـن صـنعت و عملکردهـاي     افراد فعال در حوزه گیاهان دا

امـا  . گذارهاي زیادي به این مقوله معطوف شده اسـت  مچنین سرمایهگیاهی و ه

اي از بـازار   گاهی شکست وجود داشته و گاهی هم اسـتمرار و حضـور در گوشـه   

وجود نیامده که دلیـل   هولی هیچ وقت برندي ثابت، شناخته شده در این حوزه ب

ها به پرداخت علمی بر معمـاري برنـد، توانمنـدي     کم توجهی تواند اصلی آن می

  اي افراد بوده است. مالی، بازاریابی و پاسخگو بودن به نیازهاي ذائقه

هاي گیـاهی فضـایی گسـترده بـراي حضـور       ها نوشابه بازار بزرگ نوشیدنی

  باشد. پذیر می آن در دسترس و امکان کارآفرینان است و موفقیت در
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  فصل اول

  هاي کارآفرینی یژگیو
  

  

  

  

  

  

 جامعـه  بـه  کـه  عصـري  دانسـت  جدید هزار ضروریات از یکی باید را کارآفرینی

 مهمـی  بردارنـده پیامـدهاي   در و است موسوم شدن جهانی هنگامه و اطالعاتی

 عرصـه  در شـتابناك  تحـوالت  و تغییـر  و نوظهـور  هاي فناوري فراگیري همچون

 چنـین  در است، کار و عالم کسب در مانهرحبی و شدید رقابت و بشري مبادالت

 تاثیرگذار هاي شاخص از یکی نیز و توسعه رشد، عامل مثابه به کارآفرینی فضایی

 ثیراتأت بر خود این که شودمی یاد ايمطلوب هرجامعه اندازچشم کردن رصد در

 داللـت  مـدرن  پسـت  عصر هاي انسان کشیدن چالش به در آن گسترده و عمیق

  .دارد

 درمانی و بهداشتیهاي  سازمان در پایدار توسعه زمینه ،را مشارکت چنانچه

 هـاي انگیزه و عوامل دنکرفراهم  براي آن الگوهاي و نظریات کارآفرینی، بدانیم،

  .آید شمار به اساسی و مهم تواندمی مشارکت
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 سـنتی  مشـارکت  از را پا که دارد دیگري هايویژگی کارآفرینی حال این با

 را مشـارکت  توانـد می که خودجوش اشتغال براي چارچوبی ایجاد« نهدمی فراتر

  »دهد. پیوند جامعه در فعال و کوچک هاي گروه منافع با جامعه، منابع بر عالوه

 گیرنـد، نمـی  قرار تضاد در عموم منافع با تنها نه بحث مورد منافع عالوه هب

 ایجـاد  رايبـ  خالقیـت  داراي کارآفرینـان  کـه  چرا .است آن مشوق و مروج بلکه

 بـه  کـه  اسـت  آن بـر  عقیده وجود این با .روندمی شمار به توسعه و بهبود زمینه

دارویـی و   ویـژه  بـه  طبیعـی  اي فـرآورده  بخـش  هـاي  فعالیت تعدد و تنوع دلیل

 ییکارآ بر و جست سود سازمانی و گروهی فردي، کارآفرینی از تواندمی اه مکمل

  .افزود وريبهره بهبود و کیفیت تقاءار نهایت در و فعالیت بخشی اثر و منابع

  تعریف کارآفرینی

 »متعهـد شـدن  « يبـه معنـا   Entreprender ياز کلمه فرانسـو  ینیواژه کارآفر

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

م بـا بسـیج منـابع و مخـاطره مـالی و اجتمـاعی       أکـار تـو   فرایند ایجاد کسب و

 .کند یا خدمت جدیدي به بازار عرضه میمحصول 

  کارآفرینهاي  ویژگی

و  ، یانـت کـراوس  ط لیندا اپلگیـت توس  کار هاروارد و  کسب  تحقیقی در مدرسه

هـایی کـه    ارهـا و مهـارت  فردي براي فهـم رفت   به که مشی منحصر تیموتی باتلر

چـه چیـزي   کـه  کنند  میها دنبال  آن و برند ها به کار می ق شرکتمؤسسان موف

  سازد؟ ق مییک رهبر کارآفرین را موف



23  

    
 

هاي کارآفرینی فصل اول: ویژگی  

 

ها و رفتارهاي مـرتبط بـا توانـایی شناسـایی و      مهارت: 1اه شناسایی فرصت

وکاري را که داراي ظرفیت بـاالیی هسـتند،    هاي کسب دنبال کردن فرصت

 .کند ارزیابی می

ــایی   مهــارت: 2يانــداز و تأثیرگــذار چشــم ــا توان هــا و رفتارهــاي مــرتبط ب

هـا بـه    غیـب آن منظور تر داران داخلی و خارجی به تأثیرگذاري روي سهام

 .کند انداز و ساز و کار را ارزیابی می همکاري براي اجراي یک چشم

برد  ها و رفتارهاي مرتبط با توانایی پیش مهارت: 3متوانایی مهار شرایط مبه

 .کند شرایط نامعلوم و مبهم را ارزیابی می جلسه در رویارویی با صورت

ا و رفتارهاي مرتبط بـا  ه مهارت: 4روکا صاب و برانگیختن یک گروه کسبانت

گزینش درست اعضاي گروه و انگیزش آن گروه بـراي رسـیدن بـه    	توانایی

 .کند وکار را ارزیابی می اهداف کسب

بط بــا توانـایی گــرفتن  هــا و رفتارهـاي مـرت   مهـارت : 5اگیـري کــار  تصـمیم 

در مواجهه با اطالعـات نـاقص را    وکار، حتی ر و کاراي کسبتصمیمات مؤث

 .کند ارزیابی می

هـا و رفتارهـاي مـرتبط بـا توانـایی گـردآوري منـابع         مهارت: 6يساز شبکه

  به منظور ایجـاد و توسـعه   وکار اي و کسب هاي حرفه ضروري و ایجاد شبکه

 .کند وکار را ارزیابی می یک کسب

ها و رفتارهاي مرتبط با توانایی ایفـا   مهارت: 7یدهی گروه همکاري و جهت

در گروه که قادر به به کرسی نشاندن یک بازیگر قدرتمند  کردن نقش یک

 .کند شخصی را ارزیابی می  دستورجلسه

                                                      
1 .Identification of Opportunities 
2 .Vision and Influence 
3 .Comfort with Uncertainty 
4 .Assembling and Motivating a Business Team 
5 .Efficient Decision Making 
6 .Building Networks 
7 .Collaboration and Team Orientation 
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ها و رفتارهاي مرتبط با توانایی مدیریت موفـق   مهارت: 8اه مدیریت عملیات

 .کند وکار را ارزیابی می کسب یک عملیات جاري در یک

هـاي مـرتبط بـا توانـایی     هـا و رفتار  مهارت: 9یمدیریت دارای و بندي بودجه

 .کند وکار را ارزیابی می هاي مالی یک کسب جنبه  ق همهدیریت موفم

جـاد یـک سـازمان و    ها و رفتارهـاي مـرتبط بـا توانـایی ای     مهارت: 10شفرو

آورد، نگـه  	ها را به دست تواند به خوبی مشتري ر که میي فروش مؤث شبکه

 دارد و به آنان خدمات ارائه دهد و در این حین ترویج دادن روابط قوي بـا 

 .کند مشتري را ارزیابی می

ترجیح فرد براي کار کـردن در یـک محـیط    : 11هشد ترجیح ساختار تثبیت

وکاري جدیـد در   شده و ساختارمند به جاي ایجاد کسب کار تثبیت و  کسب

وکـار   کسـب   محیطی که ساختار باید خودش را با یک ساز و کـار و زمینـه  

 .ر تطبیق دهدمبهم و به سرعت متغی

را میــان  اختالفــاتفــاکتور  11کــه  درحــالیانجــام شــده ي هــا در بررسـی 

داري  گذاران ارائه کرد، پنج فاکتور تفاوت آمـاري معنـی   گذاران و غیر بنیان بنیان

گذاران به مراتب امتیاز باالتري نسبت به غیـر   نمونه، بنیان ه عنوانب؛نشان دادند

انداز  چشم«، »ها تشناسایی فرص«، »توانایی مهار شرایط مبهم«گذاران در  بنیان

کسب کردنـد.  » بندي و مدیریت دارایی بودجه«، »سازي شبکه«، »و تأثیرگذاري

تـرجیح سـاختار   «تـري در بعـد    گذاران امتیاز بـه مراتـب پـایین    همچنین بنیان

 .به دست آوردند» شده تثبیت

خـاص و  بـه طـور   شوید به یاد داشته باشید که  اگر وارد بخش سالمت می

که باید ایـن   ه نیاز به نوع دوستی، بردباري و عشق زیاد دارد.خطیر در این حوز

  اضافه کنید. خود کارآفرینیرا به خصوصیات 

                                                      
8 .Management of Operations 
9 .Finance and Financial Management 
10 .Sales 
11 .Preference for Established Structure 
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  الزم براي کارآفرین  هاي  مهارت

انجام  هاي و هدفگذاريمدنظر  یک کارآفرین براي موفقیت در رسیدن به اهداف

، ، نظارتسازي ریزي، طراحی محصول، تیم هاي الزم براي برنامه داده باید مهارت

متـرین آنهـا مـوارد هشـتگانه زیـر      .. داشـته باشـد کـه مه   .مین منابع مـالی و أت

 هـا نآ به آنها و جزییات باید شود که یک کارآفرین حتماً باشند و پیشنهاد می می

ـ      کـار  هتوجه کافی کرده و در راه رسیدن به مهارت بـاال در آنهـا تـالش الزم را ب

 گیرد.

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

  ؛مدیریت منابع انسانی -

  ؛مدیریت راهبردي -

  ؛مدیریت زمان -

  ؛مدیریت خطرپذیري -

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

مین روش فـروش، مهـارت   أتبلیغات، مهارت در تـ  گذاري، مهارت در قیمت

  ؛هاي توزیع) در تعیین شیوه

    ؛مین مالیأحسابداري و ت -مدیریت مالی -

  .مدیریت سرمایه -

ت یت دارد وضـع یـ فعال ینیمرکز کوفمـا کـه در رابطـه بـا مسـائل کـارآفر       

ق، یـ عم يها یکرده است. پس از بررس یابیکشور جهان ارز 29را در  ینیکارآفر

ت به دو گـروه  ین را در کشورها از نظر سطح فناوري و نوع فعالیت کارآفریجمع

   ند از:ا که عبارت ده استکر يبند دسته یاساس

  ؛ها بر اساس ضرورت ینیکارآفر يها تیفعال .1

  .ها بر اساس فرصت ینیکارآفر يها تیفعال. 2
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 80نـان (حـدود   یاز کارآفردرصـد   54 کـه  این گزارش حاکی از آن اسـت 

و  یصـنعت  يهـا  تیـ فعال» هـا  فرصـت « هستند که بر اسـاس  یون نفر کسانیلیم

درصـد   43ن گزارش یبر اساس هم اند. کردهجاد یرد عالقه خود را اکسب کار مو

» هـا  ضـرورت «هستند که براساس  یون نفر) کسانیلیم 63نان (حدود یاز کارآفر

در  ين افـراد در کشـورها  یکنند. اغلب ا یخود را دنبال م ینیکارآفر يها تیفعال

ه یاول يازهایرها نن کشویاند. در اتیافته مشغول به فعالیا توسعه نیحال توسعه 

    رد.یگ یقرار م ینیکارآفر يها تیفعال يها، مبنا و ضرورت

د جی راه انـدازي یـک واحـ   نسـ  در این بسته کارآفرینی ضمن ارائـه امکـان  

مـدیریت   انـدازي و  طراحـی، راه  بـراي الزم هاي  تولیدي به بررسی و ارائه مهارت

 .کسب و کار خواهیم پرداخت

 محصول   ینو مشخصات فها  یژگیف، ویتعر

ه مخصـوص مصـرف انسـان تهیـه     نوشیدنی، انـواع مایعـاتی اسـت کـ    	منظور از

  .شود می

  عرقیات گیاهی

اي  فـرآورده  نوشیدنی بر پایه عرقیاتبر اساس تعریف سازمان غذا و داروي ایران 

ها بـه دسـت    کننده مجاز و شیرین هاي افزودنی آب، است که از اختالط عرقیات،

دن مصـرف  ینوشـ بـراي   میمسـتق به طـور  کرده و  یرا ط یند حرارتیآمده و فرآ

  گردند. یم

هاي استفاده از گیاهان است. امروزه در  ترین شکل یکی از پرمصرف	عرقیات

مورد  طبی	شده و به صورت گیري عرق	نوع گیاه وجود دارد که 40ایران بیش از 

گیاهـانی   اسـانس 	یـا  عطـر 	،رایحـه 	گیرند. عرقیات طبی در واقع استفاده قرار می

باشند کـه رایحـه    ند داروهاي معطري میکن باشند که آن را به آب اضافه می می
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ده و بـر رونـد سـاخته    کـر هاي عصـبی بویـایی را تحریـک     تواند گیرنده آنها می

 هاي اسـترس و  ، سطح هورمونسوخت و ساز بدن	حرارت بدن، ها هورمون	شدن

جنسی، سامانه دفاعی بدن، افکار و رفتارهاي عاطفی و جسمانی ما اثر بگذارنـد.  

این مواد معطر که مقدار آنها در عصاره یا روغن گیاهان شفابخش بیشتر وجـود  

هـاي عصـبی موجـب حـاالت روانـی       دهنـده  دارد با تحریک مغز و ترشح انتقـال 

دي و خرسـندي  شود و احساس سالمت، سرخوشی، خوشنو خاصی در انسان می

توانند استرس و تا حدودي درد را کاهش داده و  آورند. این بوها می به وجود می

توان گالب، عرق نعنا،  موجب تعادل عاطفی شوند. از جمله عرقیات پرمصرف می

 .عرق بهارنارنج و عرق بیدمشک را نام برد

شـربت کـه برحسـب نـوع      یمخلوط شکر و آب و ماده اصـل  :شربت الف)

 یاهیـ گ يهـا  عصـاره  ایـ  اتیـ عرق سرکه،	وه،یوه، آبمیتواند کنسانتره م یشربت م

 و برسـد  مربوطـه  اسـتاندارد  در شـده  نیـی تع یینها غلظت به ستیبا یم و باشد

  .کند یط را یحرارت ندیفرآ

باشـد. در کـاربرد    در لغت به معناي هـر چیـز نوشـیدنی مـی     ه:وشابن ب)

تاریخچـه   ک معمـوالً شـیرین  عامیانه نوشابه عبارت است از یک نوشـیدنی خنـ  

گردد که بشر عالوه بر مصـرف آب آشـامیدنی    سازي اساساً به زمانی برمی ابهنوش

هـا بـه آب،    کننـده  هـا و شـیرین   دهنـده  توانست از افزودن موادي چون طعـم  می

 .هاي متعددي را تهیه کند شربت

هـایی   دهنـده  هـا طعـم   ها متداول شد، ایرانی کننده بعدها که مصرف شیرین

 ،آویشـن  ،نعنـاع  و بسیاري از عرقیات نظیر انجیر ،آلو ،زرشک ،آلبالو ،لیمو نظیر

ها  ریشه نوشابه .کردند ها مصرف می را به طور طبیعی در نوشیدنی ...و نارنج بهار

ها ارزش دارویـی   ها و رومی گردد. دو هزار سال قبل یونانی به زمان باستان برمی

گرفتند و روشی بود کـه تـا بـه     آب معدنی را شناختند و براي آرامش دوش می

 .امروز ادامه یافته است
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ها شروع به نوشیدن آب معـدنی   ها و آمریکایی اروپایی 1700واخر دهه در ا

هـا   نوشـابه  .شـان مشـهور بودنـد    چرا که به خاطر خواص درمـانی ؛ گازدار کردند

العاده محبوبی هستند که در درجه اول از آب گازدار، قنـد و   هاي فوق آشامیدنی

 آمریکـا  ه شـده در حق امتیاز اولین آب معدنی ساخت .اند ها تشکیل شده چاشنی

 داراي و اسـت  شـده  مـی  گفتـه  هم گازدار آب آن به که شد ثبت 1809 سال در

 .شد بیکربنات سدیم مخلوط با اسید بوده است که به آن گاز افزوده می آب،

گسترش یافت تا زمانی که آب گازدار اولین بـار در   1830این بازار تا دهه 

در گذاشتن براي مایع گـازدار در   اي فروخته شدند. پر کردن و هاي شیشه بطري

بود زمانی که ماشـین پـر کـردن و چـوب      1850ظروف فرآیند مشکلی تا سال 

آمیزي طراحی شد. اصطالح نوشـابه پـاپ از اوایـل     طور موفقیت هپنبه گذاشتن ب

داد بـه خـاطر فـرار گـاز از      گرفته است که صداي پاپی که می أمنش 1860دهه 

 .شده بودنوشابه گازداري بود که باز 

هـاي   شد. بعضی از مزه طور ثابت ظاهر می ههاي جدید نوشابه در بازار ب مزه

هـاي میـوه بودنـد. در اوایـل دهـه       تر زنجبیل، لیمو و سایر طعم دهنـده  محبوب

هاي قوي را براي افزودن به آب گازدار آزمایش کردنـد   داروسازان محرك 1880

 .ا بودندهاي کوک هاي شیرین کوال و برگ که شامل میوه

هـاي   آنها از کارگران سرخپوست بولیویایی الهام گرفتند کسـانی کـه بـرگ   

هاي کـوال   جویدند. کارگران آفریقایی تبار نیز دانه کوکا را براي رفع خستگی می

 .جویدند را به عنوان یک محرك می

یک داروساز آتالنتایی، جـان پمبرتـون، گـامی مهـم بـراي       1886در سال 

بخش و همچنـین   اي طراوات . این آشامیدنی با عنوان مادهترکیب کوکا برداشت

  .شد درمانی تبلیغ می

هاي گازدار با طعم و مزه محبوبیتی دسـت و پـا کـرده بودنـد و      آشامیدنی

ها خـود انتخـاب    زدند تا نام مناسبی را براي نوشیدنی کارخانجات دست و پا می
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را انتخـاب   14رشـده و آب گازدا 13، آب شـرب 12بعضی افراد نـام آب مرمـر   .کنند

 .بود15 ترین نام به هر حال نوشابه کرده بودند ولی جذاب

هـاي نوشـیدنی آلومینیـومی معرفـی شـدند.       ، قـوطی 1950در اواخر دهه 

مـورد   1970هاي پالستیکی سـبک وزن و مقـاوم بـه شکسـتن در دهـه       بطري

 سـازي از  طول کشـید تـا صـنعت نوشـابه     1991استفاده قرار گرفت اما تا سال 

PET پالستیکی در مقیاسی وسیع استفاده شد.   

  مورد نیاز براي شروع فعالیتهاي  الزامات و مجوز

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

تواند این محصوالت و ایده خود را  شکل می 2محصوالت است. یک کارآفرین به 

  ند از:ا که عبارت و وارد بازار کند سازي تجاري

تولیدي داراي مجوزهاي الزم (تولید هاي  رفیت خالی واحدظ. استفاده از 1

به سازمان غذا و دارویی کشور در تهـران و یـا    باید کار براي این :بدون کارخانه)

در سراسر کشور مراجعه کرده و با اخذ لیسـت  ها  به معاونت غذا و داروي استان

بـا تهیـه مسـتندات    سـپس  د مذاکره شده تولیدکنندگان داراي مجوز با آنها وار

مزیـت   .دارو براي اخذ محصول اقـدام شـود  الزم تقاضاي مجوز به سازمان غذا و 

گـذاري در بخـش    کار سرعت در تجـاري کـردن محصـول، حـذف سـرمایه      این

سرمایه ثبات، عدم نیاز بـه مسـئول فنـی (مسـئول فنـی تولیدکننـده در مـورد        

  باشد. .. می.ت) ومحصوالت گروه مواد غذایی کافی اس

 : براي این مرحله کـه زمـان  اندازي یک واحد تولیدي جدید . ساخت و راه2

صنعت، معـدن و   سیس از سازمانأدر ابتدا جواز ت .هست الزم است يتر طوالنی

                                                      
12 .marble water 
13 .Syrup water 
14 .aerated water 
15 .Soft drink 
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هاي صـنعتی اسـتان مـورد نظـر      هركشبه شرکت  سپساخذ شود،  باید تجارت

حل سـاخت و سـاز و نصـب    مراجعه و زمین الزم خریداري شود. پس از طی مرا

دارنـده پروانـه   بایـد  شـود.   بـرداري صـادر مـی    دستگاه و تجهیزات پروانـه بهـره  

ـ برداري به معاونت غذا و دارو مراجعه کرده و تقاضـاي مجوزهـا ارا   بهره  ه شـود. ئ

ها در ابتدا براي کارخانه و خط تولیـد و در   با بازدیدهاي کارشناس سپس بعد از

  توان مجوز گرفت. میمرحله بعد براي محصوالت 

   نکات

توجـه  بـه مـوارد زیـر    کارآفرین الزم است پیش از خرید زمین و شروع سـاخت  

  :کند

صـورت مکتـوب    هاز ابتداي کار و در زمان خرید زمین براي احداث واحد، ب

. در هـر  قدام نمایـد مراحل استعالم براي پیشبرد کار از معاونت غذا و دارو ا

هـاي   طراحی نقشه ساختمان و... از کارشناسمرحله نیز براي خرید زمین، 

  د.گردخبره فعال در این معاونت پرس و جو 

 مراجعـه و  سایت سازمان غذا و داروي کشور در خصوص این موارد باید به

حـداقل فاصـله محـل احـداث از واحـدهاي       دسـتور العمـل   :دگردمطالعه 

ي گیـاهی،  تولیـد داروهـا  سیس واحدهاي أآیین نامه صدور پروانه ت آالینده

راحـل صـدور   می ها و اسانس گیاه ی، تولید عصارهگیاهان داروی بندي بسته

 .هاي طبیعی سیس واحد تولید فرآوردهأپروانه ت
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ـ زات مـورد ن یحداقل تجه ـ تول ياز بـرا ی ـ د آبمی انـواع   وه، نکتـار و ی

   نوشیدنی

ل دوجـداره  ی، اسـت ییمخزن از جنس مناسب جهت تماس بـا مـواد غـذا    -

  ؛ه شربت (آب و شکر)یه همزن جهت تهزنگ نزن مجهز ب

ل زنـگ نـزن   ی، اسـت ییمخزن از جنس مناسب جهت تماس با مواد غـذا  -

  ؛ه)یبه همزن (مخلوط کردن مواد اول مجهز

  ؛یصاف ای لتریف -

  ؛)ازین درصورت( ریهواگ -

  ؛ونیزاسیره قبل از پاستوریمخزن ذخ -

  ؛زاتوریپاستور -

  ؛ )Cold Filling ای Hot Fillingپرکن ( -

  ؛(در صورت نیاز) دربندي اتوماتیک -

ا حوضچه خنک کن و دمنده هوا (جهت خنک کردن) درصورت یتونل و  -

  ؛Hot Filling		ستمیاستفاده از س

  ؛يبند بسته يدستگاه درج مشخصات الزم رو -

  ؛ازیچسبان درصورت ن ین -

  .نگیا شریدرکارتن  يبند بسته -

 انواع شربت دیتول ياز برایزات مورد نیحداقل تجه

ل زنـگ نـزن   یاسـت  ییمخزن از جنس مناسب جهت تماس با مـواد غـذا   -

  )؛ه شربت (آب + شکریته يبرا

ل زنـگ نـزن دو   یاست ییمخزن از جنس مناسب جهت تماس با مواد غذا -

  ؛وه)یه شربت میوه (درصورت تهیجداره جهت پخت م
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  ؛ونیمخزن فرموالس -

  ؛یصاف -

  ؛(درصورت نیاز) ریهواگ -

  ؛زاتوریتورپاس -

  ؛پرکن -

  ؛شده پر ظروف	يشستشو يل متحرك و دوش آب برایا ریکانال  -

  ؛يبند بسته يدستگاه درج مشخصات الزم رو -

صورت گازدار تولید شـوند تجهیـزات زیـر     هیک از محصوالت ب که هر ر صورتید

 بعد از مرحله پاستوریزاتور مورد نیاز خواهد بود:

  ؛کننده دستگاه خنک -

  ؛تزریق گاز دستگاه -

  ؛)	Cold Filling ای Hot Filling( پرکن -	

  ؛دربندي اتوماتیک (در صورت نیاز)	-	

 درصورت) کردن	کن و دمنده هوا (جهت خنک ا حوضچه خنکیتونل و 	-	

  ؛Hot Filling	ستمیس از استفاده

  ؛يبند بسته يدستگاه درج مشخصات الزم رو	-	

  ؛ازیصورت ن چسبان در ین	-	

  .نگیا شریکارتن  در يبند بسته	-

  کد آیسیک

سیس از سـازمان صـنعت،   أبراي شروع فعالیت و اخذ مجوزهاي الزم باید جواز ت

بندي کـاال و خـدمات بـراي هـر محصـول       در طبقه معدن و تجارت کسب شود.

ایـن کـدها بـراي     کـه انـد   (گروه محصول) کدهاي آیسیک خاصی تعریف شـده 

  است:رائه شده در جدول ا ه شرح زیرمحصوالت پیشنهادي ب
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  تمحصوال آیسپیک .1 جدول

  سریال کد  عنوان التین عنوان فارسی
کد تعرفه 

  گمرکی

واحد 

  سنجش

انواع نوشابه بر پایه ترکیبات 

  طبیعی گیاهی
Drinks made of natural compounds  1554412364 

 
 تن

انواع نوشابه بر پایه عرقیات 

  گیاهی
herbal extract drinks  1554512365 

 
 نت

انواع نوشابه بر پایه عرقیات 

  گیاهی گازدار
carbonated herbal extract drinks  1554612366 * تن 

انواع نوشابه بر پایه عرقیات 

  گیاهی بدون گاز
non-carbonated herbal extract drinks  1554612367 * تن 

 Herbal drinks  1554512368  گیاهیهاي  سایر انواع نوشابه
 

 تن

 تن Fruity carbonated drinks  1554412346 22029000  گازدار میوه اينوشابه 

نوشابه گازدار میوه اي بسته 

  بندي شده در ظروف پت
Fruity carbonated drinks packed in 

PET dishes  1554512347 22029000 تن 

 تن * Iced tea drink  1554612369  نوشابه چاي سرد

 تن * Fermented drink of tea  1554612370  نوشابه تخمیري چاي

نوشابه تخمیري بر پایه میوه 

  جات
 تن * 1554612384  *

نوشابه تخمیري بر پایه آب 

  سبزیجات
 تن * 1554612383  *

 تن * Aloe Vera Drinks  1554512371  نوشابه بر پایه گیاه آلوئه ورا

غیر هاي  انواع شربت نوشابه

  الکلی
 تن * 1549312673  *

ر نوشیدنی فوري انواع پود

  گیاهی
 تن * 1549412667  *

 تن Condenced waters  1549312413 33019012  انواع عرقیات گیاهی

  

سیس أین مندرج در جواز تاوتواند عن تولیدکننده بر اساس انتخاب خود می

تر و تفکیکی قید کنـد و بهتـر اسـت در سـایت      برداري را تخصصی و پروانه بهره

بـرداري در قسـمت    هپروانه بهر در نهایتقاضا براي جواز و یاب و در زمان ت بهین

هاي کپسول و قرص یا عناوین کلی فـوق یـا محصـوالت     جستجو با نگارش واژه
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مدنظر را انتخاب کند. انتخاب یک کـد اختصاصـی و بـا برنـد تولیدکننـده نیـز       

  شود. بر بودن توصیه نمی پذیر است اما به دلیل زمان امکان

 التظرفیت تولید محصو

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

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

خـاص هـر صـنعت،     يهـا  یژگـ ین ارتباط با در نظر گرفتن ویواحدها باشد. در ا

انواع کـاربرد   ي(بر مبنا یداخل يازهایزان مصارف و نیو م ید داخلیت تولیوضع

د یـ زان کمبـود تول یـ ن میـی رد و با تعیگ یقرار م یل و بررسیمحصول) مورد تحل

  گردد.   یابید ارزیجد يواحدها يد سهم قابل کسب بازار برایمحصول با یداخل

 يرا برا يا ژهیخاص هر صنعت، ممکن است امکانات و يها یژگیو از طرفی

د به طور جداگانه یدر هر مورد بامحصوالت آن فراهم آورد که  یابیفروش و بازار

    رد.یقرار گ یمورد بررس

  
  واحد  نام محصول  ردیف

 تن  انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی گازدار  1

  تن  انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی بدون گاز  2

 تن  انواع عرقیات گیاهی  3

  

  * محصول ياستانداردها .2 جدول

  شماره  نام استاندارد  ردیف

  11077  آزمون يها و روشهایژگیو-بدون گاز یاهیات گیعرق یدنیوشن  1

 12013  گازدار یاهیات گیعرق یدنینوش  2

  10077  یاهیات گیعرق  3

 6099  هیعرق بادرنجبو- یاهیات گیعرق  4

  ISIRI ایران استاندارد ملی سازمان منبع *
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ه عالوه بر استانداردهاي موجود در فهرسـت اسـتانداردهاي ملـی ایـران کـ     

ــر اســاس   ، روشاشــاره شــد هــاي کنترلــی مــواد اولیــه و محصــوالت نهــایی ب

و  BP المللـی ماننـد   هاي بین استانداردهاي بین المللی و رایج موجود در رفرنس

USP شوند. ثره و... تعیین میؤاست که متناسب با اشکال دارویی و نوع مواد م  

روش : لهـاي مختلـف شـام    براي بخـش مجموع استانداردهاي محصول  در

، نـوع خشـک کـردن و    ییزدا ی، روش آلودگيآور زمان و روش جمع(اه یه گیته

قسـمت  ( یماکروسـکوپ  )يات ظـاهر ی(خصوصـ  یشناسـ  اهیگ ،اه )یگ يساز آماده

 ،) قسمت مـورد اسـتفاده)  ي(خرده نگار یکروسکوپیات میخصوص مورد استفاده،

زان یـ رد (میـ گ یاه به منظور کنتـرل انجـام مـ   یگ يکه رو یشاتیشرح کامل آزما

د یرمحلـول در اسـ  یزان خاکسـتر غ یـ زان خاکسـتر تـام، م  یـ م ،یآل یمواد خارج

) يهـا  (روش روش زان رطوبـت، یـ م زان عصـاره محلـول در آب،  یـ م ک،یدریکلر

 يهـا  ج مربوط بـه کنتـرل  یروش و نتا ،و...) TLCر ی) نظیفیص (کنترل کیتشخ

زان یــ، میختشــامل رنــگ، بــو، ابعــاد، وزن، ســ(فــرآورده  ییایمیو شــ یکــیزیف

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

  نظر هستند.

بـراي   بخشی یا تمام مواردي که ذکـر شـد   به نوع مجوزهاي تولید، باتوجه

هـاي   ییـد شـده روش و داده  أتشکیل پرونده اخذ مجوزها الزم هستند و موارد ت

  .  باشند نیز میاستاندارد کنترل 

 ه و روند مصرف محصول  ین مواد اولیمأنحوه ت یررسب

باشد و باتوجه به ماهیت مواد اولیه، تجربیات  مین مواد اولیه از بازار داخلی میأت

  ده است. شگذشته و ترسیم آینده، کمبود و تنشی مشاهده ن

داشت ماهیت گیاهی و نـوع نگـرش    در مبحث مصرف تولیدات باید مدنظر

کننده نسبت به ایـن محصـوالت در قیـاس بـا داروهـاي       اي که مصرف پر جاذبه
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بازار مصرف این تولیدات ایجاد  شیمیایی پیدا کرده و در نتیجه کشش باالیی در

  کرده که در زیر بیشتر بررسی خواهد شد.

هـاي   خواهد شد، از طریق شرکت بیاندارویی که براي تولید  گیاهان اقالم

توانـد از طریـق مـدیریت     رآفرین میبازرگانی در دسترس هستند ضمن اینکه کا

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

و  مسـتقیم  ثیرأثره در کیفیت محصـول نهـایی تـ   ؤمواد م میزان که از آنجا

  نجام پذیرد.  اباید دقت زیادي  دارویی گیاهان خرید زیادي دارد، در

بنـدي،   ي در تعیـین ظـروف بسـته   بندي، بسته به اسـتراتژ  مواد اولیه بسته

اي باشـد. خوشـبختانه ایـن     یا شیشـه  PETتواند از جنس  ها و... ظروف می لفاف

هـاي متفـاوت در حـال عرضـه انبـوه       ها و قیمت موارد در داخل کشور با کیفیت

  هستند.

باشد که تنوع باالیی از  بندي می این محصوالت از دیگر اقالم بسته برچسب

بنـدي کشـور فعـال      هاي باال در صنعت چاپ و بسـته  نولوژيتولیدکنندگان با تک

هـا و براسـاس شـرایط     تواند با استعالم، مقایسه قیمـت  هستند و تولیدکننده می

جعبـه و کـارتن و همچنـین    اش را انتخـاب کنـد.    کننده مینأپرداخت توافقی، ت

بنـدي و   کشـور توسـط مراکـز چـاپ و بسـته     هاي  اقالم تبلیغاتی در تمام استان

  ها به وفور در دسترس هستند.   سازي ارتنک

و وابستگی به خارج ندارد، مگـر بـه انتخـاب     بودهداخلی  این صنعت کامالً

هـا کـه بـراي ایـن      مانند نگهدارنـده ؛ تولیدکننده براي بعضی از مواد اولیه خاص

  شود. صنعت سالم پیشنهاد نمی
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  دومفصل 

  مدیریت بازاریابی
  

  

  

  

  

  

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

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

  بازارهاي هدف به منظور نیل به اهداف سازمانی.  

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

هـایی کـه از ایـن فلسـفه      دهند. سـازمان  ر میسر لوحه نگرش بازاریابی خود قرا

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

سـازمان کوشـش وسـیعی را در     مـواردي کـه   در جـز  خرنـد  اندازه کـافی نمـی  

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

تـر   ثر بر بازاریابی متنوعؤسالمت متغیرهاي م در محصوالت بخش درمان و

  تر از سایر محصوالت وجود دارند.  و ساختارها و نهادهاي نظارتی متفاوت
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  بازاریابی و فروش

مدت براي فـروش    هاي کوتاه تصورات اکثر مردم فقط در تالشرغم  علیبازاریابی 

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

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

  کننده نهایی برساند. تر به دست مصرف و ساده

  هاي بازاریابی واسطه

انـدازي یـک سیسـتم      راه وباال در ایجـاد  هاي  متناسب با نوع این صنعت، هزینه

.. نیاز دارد امـا  .یجاد مشتري وزمان زیاد براي آموزش و ا ،توزیع و پخش مستقل

هسـتند  هاي  فرآوردهمدیریت سیستم توزیع و پخش که در حال توزیع و فروش 

هـاي   براي این بخش واسـطه  .مناسبترین و سریعترین راه رسیدن به بازار هست

  .بازاریابی نقش مهمی دارند

 خـدمات بازاریـابی،  هاي  شرکتمثل  ییبازاریابی شامل واحدهاهاي  واسطه

 د.باشن می و...دالالن ، مالیهاي  واسطه کننده کاال، توزیع سساتمؤ

  دار بازاریابی متمرکز یا هدف

در این نوع  .ترین شیوه بازاریابی است دار مناسب براي این فعالیت بازاریابی هدف

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

هـاي   ها یک یا چند قسمت را که با توجه بـه مزیـت   آن ده و از بینکرشناسایی 

 استراتژیک شرکت امکان موفقیت در آنها زیاد است براي فعالیت خـود انتخـاب  

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

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

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

  .تواند به انجام برساند می
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  پخش و توزیع

زنجیـره  هاي  حجم فروشندگان خرد این گروه محصوالت به اندازه تمام فروشگاه

وجـود بـیش از    .باشد می ...وها  داروخانه ها، عطاري ها، سوپر مارکت ها، مغازه ،اي

هـزار   10حـدود   ،هزار عطاري (بـر اسـاس برخـی از آمارهـاي غیررسـمی)      25

.. تعـداد زیـادي   .سـوپر مارکـت و   ،فروشگاه ،میلیون مغازه 4در حدود  ،داروخانه

کنندگان را بـراي ایـن بخـش فـراهم      اي از عرضه مرکز فروش و زنجیره گسترده

   .کرده است

  ها المللی نوشیدنی بازار داخلی و بین یبررس

مرحلـه   در. جنبه بررسی کـرد  2سی بازار این دسته از محصوالت را باید در برر

گـرایش بـه سـمت     و در مرحلـه دوم مقـدار  هـا   میزان مصرف کل نوشیدنیاول 

عمـومی از  گـرایش  طبیعی و سالم و همزمـان دور شـدن   هاي  مصرف نوشیدنی

   .استاي را ایجاد کرده  جسمی و ناخواستههاي  که ضرر و زیانهایی  نوشیدنی

 ،لیتر اسـت  40بر اساس آمار میزان سرانه مصرف نوشابه در کشور بیش از 

 گازدار نوشابه هفته در بار دو تا یک حداقل ایرانی دانشجویان درصد 94 از بیش

 در و نوشابه چهارم سه و یک روزي متوسط طور هب جوان زنان و کنند می مصرف

  .نوشند می شیر فنجان یک از کمتر مقابل

هـا و   تیـ از فعال يریایران طـرح آمـارگ   مرکزآمار عمومی روابط الماع طبق

 ت،ران اسـ یـ د مرکز آمار ایجد يآمار يها از طرح یکیخانوار  یفرهنگ يرفتارها

شـتر  یسـاله و ب 18درصـد افـراد    50,8 دهد می نشان 1394نتایج طرح در سال 

تقاضـا در  این آمار نشان از حجم زیادي  .اند در هفته نوشابه مصرف کرده يشهر

رسانی گسـترده در خصـوص مضـرات     دارد که به واسطه اطالعها  بازار نوشیدنی

کننــدگان را تــا ســطح زیــادي بــه ســمت مصــرف  مصــرف هــا، مصــرف نوشــابه

جـایگزین سـوق داده اسـت و در حقیقـت حجـم گسـترده ایـن        هـاي   نوشیدنی
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بیشتر  کنندگان بازارهاي جدید و مصرف کمک خوبی براي ایجاد ها، رسانی اطالع

  براي تولیدات جایگزین و سالم شده است.

اصلی هاي  همراه با وعده مختلفهاي  بخش زیادي از این مصارف در بخش

رفـع تشـنگی،    ،زا، گریـز از گرمـا   انـرژي هاي  نوشیدنی ،غذاییهاي  و میان وعده

زا و  انـرژي  ،در بخش مصـرف بـه همـراه مـواد غـذایی      .باشد می جنبه سرگرمی

 را طبیعی قابلیـت بـاالیی  هاي  ک براي گریز از گرما، نوشیدنیخنهاي  نوشیدنی

  .گرفتن حجم زیادي از بازار دارند يبرا

معــدن و تجــارت  ،از ســازمان صــنعت کــه واحــدهاي داراي مجــوز تولیــد

 ،گـازدار  یاهیـ گ اتیـ عرق هیـ پا رنوشابه ب در زمینهکشور براي تولید هاي  استان

ات یـ ه عرقیـ نوشابه بر پا ،یاهیگ یعیت طببایه ترکینوشابه بر پا، یاهیات گیعرق

  ند از:ا فعال هستند عبارت یاهیگ

  
  قم  ر هزاره سالمتیاکس

  سمنان  یر صوفیام

  خوزستان  عتین عصاره طبیآفر

  یجان شرقیآذربا  ییصبحانه طال یبازرگان

  اصفهان  رادیه يکران کاالیب

  یجان غربیآذربا  سیپاکد

  يخراسان رضو  شرق یتیان گیپرن

  کرمانشاه  يریام امیپ

  یجان شرقیآذربا  نوشدارو 1838 یاهیگ يات و داروهاید عرقیتول یتعاون

  يخراسان رضو  ه داران صحاب صنعت هشمیطال یعیتوز يدیتول یتعاون

  فارس  انوشید نوشابه رایتول

  یجان شرقیآذربا  دارسو ارس یخدمات یبازرگان يدیتول

  لرستان  ين گودرزیحس

  ناصفها  فیدرضا شریحم

  يمرکز  مان فریدر پیح

  يخراسان رضو  یرانیح

  فارس  محمد صنعت جنوب یفن یخدمات

  نیقزو  ایخوش گوار عرش

  نیقزو  ایخوش گوار عرش
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  اصفهان  س قمصر کاشانین گالب آدونیدر

  بوشهر  انوش گستر بهارانید

  زدی  يدیه سعیرق

  زدی  انیرانین کشتزار ایزر

  اصفهان  زمزم گالب کاشان

  يخراسان رضو  زاده زهرا رجب

  يخراسان رضو  يزهراالسادات صفار

  يخراسان رضو  برزا يست فرآوریز

  یجان شرقیآذربا  زیسروش صحت مزاج تبر

  کردستان  ید هاشمین سید جمال الدیس

  اصفهان  یزاده برزک ید علیاکبر س ید علیس

  یخراسان جنوب  شرکت آدان نوش

  یجان شرقیآذربا  شهرام ناظم شهرضا

  النیگ  النیزه پگاه گیاستورر پیش

  البرز  ناوندید دهیپد ییغذاهاي  فرآورده عیصنا

  تهران  تهران گوار یدنیو آشام ییع غذایصنا

  اصفهان  دز يب دارویطب

  اصفهان  ریهمتا نوش کو یعطر و گالب ب

  اصفهان  عطر و گالب خانه دوست کاشان

  اصفهان  انیرانیعطران صنعت ا

  نسمنا  ياکبر شاهسوار یعل

  لرستان  رضا رزم آرایعل

  تهران  یغالم یسیع

  لرستان  يفاخرباو

  قم  يفاطمه احمد

  قم  اهان سبز پارسیفرآور گ

  تهران  هیسم ییغذاهاي  فرآورده

  تهران  کاسل نوش

  يمرکز  کشت و صنعت گلکاران

  اصفهان  ان شهد سپاهانیک

  هرانت  د صبایطعم سازان ارک یو خدمات یصنعت يدیتول یگروه بازرگان

  البرز  پاکبان ییع غذایگروه صنا

  يخراسان رضو  گلچکان خراسان

  قم  ابین گل دارو پاریبه ییاهان دارویگ

  قم  ان مادیرانیلوتوس ا

  قم  جانیمارال ستاره آذربا

چهارمحال و   مجتمع کشت و صنعت شهرکرد

  ياریبخت
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  يمرکز  ید عباسیمج

  فارس  مذهب یمحمد اسالم

  نلرستا  یشبان یمحمد تق

  زدی  محمد جوادزاده

  اصفهان  ینین اخوان فیمحمد حس

  اصفهان  یزدخواستی یمحمد عل

  زدی  یمحمود روشناس

  بوشهر  خوان يم پایمر

  يمرکز  یرزائیم یم حاجیمر

  البرز  مسعود قره حسنلو

  يمرکز  يطار یکاظم يمهد

  یجان شرقیآذربا  يعلو یرسجاد فاطمیم

  يمرکز  يد ملک محمدیناه

  یجان غربیآذربا  هیاروم ن شهدینوش

  

بـراي   ،ئه شده در بهین یـاب اکنندگان فعال بر اساس آمار ارالوه بر تولیدع

ایجاد واحدهاي تولیدي جدید، همچنین طـرح توسـعه واحـدهاي فعـال بـراي      

 هینوشابه بر پاتولیدات جدید و اضافه کردن خطوط جدید براي گروه محصوالت 

 ،یاهیـ گ یعـ یبات طبیه ترکینوشابه بر پا ،یاهیات گیعرق ،گازدار یاهیگ اتیعرق

شـخص حقـوقی و حقیقـی اخـذ مجـوز و       69 یاهیـ ات گیـ ه عرقیـ نوشابه بر پا

  اند. پیشرفت فیزیکی داشته

  

  ایران سنتی عرقیات صادراتی هدف بازارهاي  .3 جدول

  ریال -ارزش   کیلو گرم -وزن   توضیحات تعرفه  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
 -ارزش 

  دالر

  33019012  افغانستان  1394  1
ات یر عرقیسا

  یسنت
69،036  7،300،319،319  245،653  

  33019012  عراق  1394  2
ات یر عرقیسا

  یسنت
50،156  4،982،839،556  171،071  

  33019012  آلمان  1394  3
ات یر عرقیسا

  یسنت
39،485  4،461،593،951  150،567  

  33019012  انگلستان  1394  4
ات یر عرقیسا

  یسنت
23،747  2،509،521،460  84،778  
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  ریال -ارزش   کیلو گرم -وزن   توضیحات تعرفه  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
 -ارزش 

  دالر

  33019019  هلند  1394  5

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

19،679  2،449،238،607  81،743  

  33019019  عراق  1394  6

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

36،661  2،314،548،154  79،825  

  33019019  انگلستان  1394  7

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

ب گال يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

13،940  1،737،103،906  58،443  

  33019019  سوئد  1394  8

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

12،557  1،596،346،924  53،184  

  33019019  آلمان  1394  9

مقطر  يار آبهیسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

10،983  1،456،532،664  48،633  
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  ریال -ارزش   کیلو گرم -وزن   توضیحات تعرفه  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
 -ارزش 

  دالر

  33019019  ایاسترال  1394  10

مقطر  ير آبهایسا

بو خوش

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

11،153  1،397،082،310  46،743  

  33019012  ایاسترال  1394  11
ات یر عرقیسا

  یسنت
12،476  1،265،208،328  42،620  

  33019019  افغانستان  1394  12

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

10،575  1،142،143،396  38،081  

13  1394  

امارات 

متحده 

  یعرب

33019012  
ات یر عرقیسا

  یسنت
9،013  936،258،105  31،546  

14  1394  
عربستان 

  يسعود
33019012  

ات یر عرقیسا

  یسنت
7،132  820،738،877  27،823  

  33019012  ندهل  1394  15
ات یر عرقیسا

  یسنت
5،409  759،592،717  25،324  

  33019012  ژاپن  1394  16
ات یر عرقیسا

  یسنت
5،600  587،412،000  19،600  

  33019019  کانادا  1394  17

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

4،752  567،226،475  19،405  

  33019012  يمالز  1394  18
ات یر عرقیسا

  یسنت
4،430  468،475،840  15،560  

  33019012  نیبحر  1394  19
ات یر عرقیسا

  یسنت
5،352  354،651،168  12،252  

  33019012  شیاتر  1394  20
ات یر عرقیسا

  یسنت
2،370  321،912،360  10،665  
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  ریال -ارزش   کیلو گرم -وزن   تعرفهتوضیحات   شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
 -ارزش 

  دالر

  33019012  کانادا  1394  21
ات یر عرقیسا

  یسنت
2،450  314،907،984  10،512  

  33019019  نروژ  1394  22

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

2،059  261،391،854  8،790  

  33019012  عمان  1394  23
ات یر عرقیسا

  یسنت
1،539  213،888،854  7،162  

  33019012  هیترک  1394  24
ات یر عرقیسا

  یسنت
1،272  189،399،900  6،360  

25  1394  

امارات 

متحده 

  یعرب

33019019  

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

792  106،759،620  3،564  

  33019019  شیاتر  1394  26

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

2،224  95،416،557  3،171  

  33019012  لندیوزین  1394  27
ات یر عرقیسا

  یسنت
380  51،221،340  1،710  

  33019012  کستانیتاج  1394  28
ات یر عرقیسا

  یسنت
294  30،469،890  1،042  
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  ریال -ارزش   کیلو گرم -وزن   توضیحات تعرفه  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف

 -ارزش 

  دالر

  33019012  لهستان  1394  29
ات یر عرقیسا

  یسنت
240  24،779،160  840  

  33019019  کستانیتاج  1394  30

مقطر  يهار آبیسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يباستثنا

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

90  9،367،785  315  

  33019012  گرجستان  1394  31
ات یر عرقیسا

  یسنت
54  5،661،684  189  

  33019019  قطر  1394  32

مقطر  ير آبهایسا

خوشبو 

 یآبهاي  ومحلول

 یاسانسهاي  روغن

گالب  يناباستث

از گل  یاستحصال

ر یوسا يمحمد

  یات سنتیعرق

15  1،475،240  52  

  

  مجموع کل  مجموع کل

38،733،485،98

  ریال 5

1،307،22

  دالر 3
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  ایران گالب صادرات هدف بازارهاي .4 جدول

  نام کشور  سال ردیف
شماره 

  تعرفه

توضیحات 

  تعرفه

 -وزن 

  کیلو گرم
  ریال -ارزش 

 -ارزش 

  دالر

  33019011  تیکو  1394  1

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

750،935  45،389،749،027  1،536،860  

2  1394  

امارات 

متحده 

  یعرب

33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

746،214  41،866،350،061  1،405،076  

  33019011  نیبحر  1394  3

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

407،179  21،250،493،408  726،863  

  33019011  نسهفرا  1394  4

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

90،942  17،210،965،204  586،041  

  33019011  قطر  1394  5

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

244،852  13،204،238،674  449،011  

6  1394  
عربستان 

  يسعود
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

193،356  13،019،393،994  452،428  

  33019011  عمان  1394  7

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

139،883  7،640،051،176  266،639  

  33019011  افغانستان  1394  8

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

49،487  5،532،047،109  187،946  



48   

 

هاي گیاهی بسته کار آفرینی تولید نوشیدنی  

 

 
  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف

توضیحات 

  تعرفه

کیلو  -وزن 

  گرم
  دالر -ارزش   ریال -ارزش 

  33019011  عراق  1394  9

گالب 

 یصالاستح

از گل 

  يمحمد

74،965  4،451،143،978  150،552  

  33019011  آلمان  1394  10

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

29،434  3،560،699،650  119،691  

  33019011  کانادا  1394  11

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

9،730  1،721،855،962  57،061  

  33019011  ایاسترال  1394  12

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

22،623  1،514،967،075  50،233  

  33019011  فرانسه  1394  13

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

10،000  1،359،540،000  45،000  

14  1394  
 يجمهور

  کره
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

10،000  899،100،000  30،000  

  33019011  هلند  1394  15

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

4،478  861،088،218  29،366  

  33019011  هیترک  1394  16

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

3،405  707،940،597  23،835  

  33019011  ژاپن  1394  17

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

8،133  426،355،482  14،549  
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  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
توضیحات 

  تعرفه

کیلو  -وزن 

  گرم
  دالر -ارزش   ریال -ارزش 

  33019011  نجایآذربا  1394  18

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

10،387  357،836،365  11،945  

19  1394  
 يقایآفر

  یجنوب
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

207  270،237،465  9،315  

  33019011  انگلستان  1394  20

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

1،206  175،788،132  5،883  

  33019011  لندیتا  1394  21

گالب 

 یلاستحصا

از گل 

  يمحمد

1،012  137،585،448  4،554  

22  1394  
ون یفدراس

  هیروس
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

1،012  136،772،559  4،554  

  33019011  نیچ  1394  23

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

1،221  89،664،150  3،020  

  33019011  سوئد  1394  24

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

450  89،551،350  3،150  

25  1394  
 يجمهور

  چک
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

616  83،481،552  2،772  

  33019011  وانیتا  1394  26

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

506  68،792،724  2،277  
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  شماره تعرفه  نام کشور  سال ردیف
توضیحات 

  تعرفه

کیلو  -وزن 

  گرم
  دالر -ارزش   ریال -ارزش 

  33019011  لندیتا  1394  27

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

506  66،852،720  2،277  

  33019011  يمالز  1394  28

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

2،200  65،273،067  2،306  

  33019011  شیاتر  1394  29

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

405  47،049،816  1،655  

  33019011  وانیتا  1394  30

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

330  44،483،175  1،485  

  33019011  سیسوئ  1394  31

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

161  21،422،016  725  

32  1394  
 یبوسن

  نیوهرزگو
33019011  

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

108  21،362،292  755  

  33019011  گرجستان  1394  33

گالب 

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

72  3،774،456  126  

  33019011  سیمور  1394  34

ب گال

 یاستحصال

از گل 

  يمحمد

24  1،201،620  42  

  

  مجموع کل  مجموع کل

182،297،108،522 

  ریال

6،187،992 

  دالر

  هاست. گرایش به سمت واردات نوشابه ،در بخش واردات
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  گیاهی  هاي  المللی نوشیدنی بازارهاي بین

در برخـی از  گیاهان دارویی در کشورهاي مختلف داراي دالیـل متفـاوت اسـت    

پـایین گیاهـان دارویـی ماننـد     هاي  ا به دلیل مشکالت اقتصادي و هزینهکشوره

انــد کــه مصــرف  .. بــه ایــن نتیجــه رســیده.کانــادا و ،آلمــان ،انگلــیس ،آمریکــا

گیاهان دارویی نتـایج بهتـر و عـوارض کمتـر     طبیعی تولید شده از هاي  فرآورده

  .دارد

سـته  گـردش مـالی قابـل توجـه ایـن د      آمار زیـر حـاکی از آن اسـت کـه    

  است. طبیعی در سطح جهانهاي  محصوالت و گرایش به سمت فرآورده

 بـه  آلمان دارویی گیاهان محصوالت فروشی خرده بازار مالی تبادالت حجم

 حجـم  آلمـان  داروسازان انجمن گزارش اساس بر .ه استرسید یورو میلیارد6/1

 2015 لدرسا آلمان دارویی گیاهان محصوالت فروشی خرده بازار مالی تبادالت

 رشد رصد حدود در 2014 سال به نسبت که رسید یورو میلیارد 6/1 به میالدي

 همچنـین  و تنفسـی هـاي   نـارحتی  سـرفه،  درمان گیاهی داروهاي .است داشته

 شامل را محصوالت نیا بخش مهمترین سرماخوردگی، و آنفلونزا درمان داروهاي

  .شوند می

 در انقالبی میالدي 2013 سال از آمریکا، دارویی گیاهان انجمن گزارش به

ـ  اسـت  افتاده اتفاق گیاهی و طبیعی ترکیبات پایه بر غذاییهاي  مکمل فروش ه ب

 رشـد  درصد 7.9 حدود در محصوالت نیا فروش بازار 2013 سال در که طوري

 تنها محصوالت نیا 2013 سال در که است آن از حاکیها  گزارش .است داشته

ـ ا در. اندداشته فروش دالر یلیاردم 6 میزان به آمریکا بازار در  افـزایش  میـان  نی

 خاصـی  برتـري  دارویی گیاهان سایر به نسبت رشد درصد 26 با زردچوبه فروش

  .است داشته

ترین کشورهاي جهان در مصرف نوشـابه اسـت. در    یکی از پرمصرف آمریکا

کنند. بـا ایـن    مردم به طور روزانه نوشابه مصرف می درصد 48 دوداًاین کشور ح



52   

 

هاي گیاهی بسته کار آفرینی تولید نوشیدنی  

 

رسد با افزایش آگاهی عمومی در آمریکا مصرف نوشابه کـاهش   می وجود به نظر

پیدا کرده است. به گفته یک نشریه آمریکایی میزان مصـرف نوشـابه آمریکـا در    

 .سال اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است 30

لیتـر رسـید، ایـن     153,7بـه   2015به آمریکا در سـال  سرانه مصرف نوشا

 .لیتر بود 156,8میزان در سال گذشته 

کـه میـزان مصـرف نوشـابه در      گویـد  مـی  یک تحلیلگر سهام در این رابطه

هاي  آمریکا به همین میزان کاهش پیدا خواهد کرد و مردم به استفاده از آبمیوه

    .آورندخواهندطبیعی روي 

اي از  تغذیـه هـاي   گرایش عمومی در همه بخـش  هد کهد می نشان امر این

با پایه طبیعی و حامی سالمت عمومی هاي  به سمت نوشیدنیها  جمله نوشیدنی

  .و مردم است

  محصوالت مشابه یبررس

 يز پارامترهاا یثر خواهند بود که برخؤمت محصول میبر ق یمختلف يپارامترها

    :شود می مهم به شرح زیر اشاره

 دیـ ر تولیـ متغهـاي   نهین هزیتر از مهم یکیکه  یه مصرفیاول مت موادیق -

    .مت تمام شده محصول داردین قییرا در تع يا باشد و نقش عمده می

بـه منـابع    یاحداث واحد به خصوص از لحاظ دسترس ییایمنطقه جغراف -

مربـوط را تحـت   هاي  نهیهز ،مصرف محصولهاي  ه و کانونین مواد اولیمأت

 .داد ر قرار خواهدیثأت

ت یـ فیک ي،گـذار  هیر بـر سـرما  یثأق تیمورد استفاده از طر ينوع تکنولوژ -

ثر خواهد ؤمت فروش محصول می.. بر ق.عات ویزان ضایو م يدیمحصول تول

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

   .مت تمام شده محصول داردیو ق

ن یـ بـه ا  ،ثر اسـت ؤمت فـروش محصـول مـ   یق ير رود واحد بیت تولیظرف

سـربار  هاي  نهیدن هزکرق سرشکن ید از طریت تولیش ظرفیب که افزایترت

   .گردد می مت تمام شده محصولیباعث کاهش ق

  

  ایران مصرف بازار و تولید وضعیت .5 جدول

  * شاخص کنون تا

  تاکنونموجود در فهرست  یعیطبهاي  فرآوردهتعداد   1763

  ه (عصاره و اسانس)یمجوز ساخت مواد اولداد تع  371

  موجود در فهرست طب سنتی يتعداد داروها  774

  بندي گیاهان دارویی تعداد بسته  240

  طبیعیهاي  کار رفته در فراوردهه تعداد گیاهان ب  375

  داروهاي سنتیکار رفته در ه بگیاهان تعداد   281

  طبیعی تحت پوشش بیمههاي  تعداد فرآورده  56

  1395آبان ماه  *

  ATC يبند دسته براساس مجوز يدارا یعیطب يداروها دستجات تنوع .1 نمودار
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هـاي   فروش نوشیدنیدر موفقیت تجاري  و مدیریتی کلیدي نکات

    گیاهی

قـدیمی داخلـی در   هـاي   و شرکتشود  می بیشترتولیدي کشور هاي  تعداد واحد

در کنـار ایـن بـازار پـر      .سانی و ارتقاي شرایط رقابتی شان هستندحال به روز ر

براي موفقیـت در   .گذاري باالتر رفته است تقاضا با وجود این رقبا ریسک سرمایه

ـ   گیرنـد را بـراي    نمـی  کـار  هاین بازار باید چند نکته کلیدي و آشنا را که همـه ب

  ند از:ا که عبارت اجرا کرد باید گذاري در نظر داشت و به دقت شروع سرمایه

طبیعـی دارنـد   هاي  تنها با رقبایی که تولید فرآورده ،در این بازار کارآفرین

شما به عنوان کارآفرین در ابتـدا و در حجـم بیشـتري از بـازار بـا       .روبرو نیست

   .بزرگ تولیدکننده نوشابه روبرو خواهید بودهاي  شرکت

ه در ابتداي ورود از بـازار  ک باشددر بخش بازار این باید هدف و برنامه شما 

بـراي محصـوالت    شـوید و هـا   فعلی سهم بازار بیشتري کسب کنید و وارد قفسه

در حقیقت محصـوالت خـود را جـایگزین     .جدید و متفاوت خود بازارسازي کند

  .کنندگان کنید مصرف فعلی گروهی مصرف
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 گروه هدف در بازار را براي طراحی محصول  تعیین 

خواهیـد تولیـد    مـی  با چـه اسـتانداردي   ،وع محصوالتیمشخص کنید چه ن باید

   .ثیرگذار استأکار تا حدود زیادي بر میزان موفقیت شما ت این .کنید

ــا دو دســته از  گیــاهی و در بخــشهــاي  در بخــش نوشــیدنی بنــدي آن ب

  :رو برو هستیدها  کننده مصرف

بـر   ثیر گیاهـان دارویـی یـا   أافرادي که به واسطه شناخت از عملکرد و ت. 1

کـردن ایـن    اساس تجویزها (به هر شکل یا از هر منبعی) به دنبال مصـرف 

 .هستندهاي  نوشیدنی

خصـوص   هجدید بـ هاي  گروهی از افراد که به دنبال استفاده از نوشیدنی. 2

   .تنوع هستندمدر فصول گرم سال هستند و 

بر اساس معیارهاي اثر بخشی بر مشتري ورود به هر کدام یا هـردوي ایـن   

اگـر وارد گـروه کـاالیی     .شـود  مـی  بعدي شما تعیینهاي  تمام استراتژي ،زارهابا

 ،ثر بر یک بیماري که در حال حاضر تعداد زیادي دارو براي آنهـا وجـود دارد  ؤم

براي نمونه به آمار زیر توجه کنیـد   .کار سخت و سنگینی خواهید داشت طبیعتاً

  طبیعی هستند: که محصوالت داراي مجوز تولید صرف در بخش دارهاي

  قلم 80 :داروهاي سرماخوردگی

  قلم 65 :ملین

  قلم 50 :یمفاصل و عضالن يبرا یمحصوالت موضع

  قلم 42 :داروهاي موثر بر عملکرد دستگاه گوارش

  قلم و... 28 :داروهاي صفرا و کبد

؟ عالوه بـر اینهـا   ین دسته از محصوالت را داشته ایدآیا برنامه براي تولید ا

تن داروهاي شـیمیایی موجـود در بـازار در نظـر بگیریـد بـا چـه        نظر گرف با در

  االن نظرتان چیست؟ .سطحی از رقابت روبرو هستید
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خصـوص   هکنندگان ب به یاد داشته باشید که بخش زیادي از مردم و مصرف

ثیرات مشخصی از عرقیـات گیاهـان دارویـی دارنـد بـراي      أت ،در بازارهاي داخلی

بـه  هـا   .. این گروه از نوشـیدنی .عرق کاسنی و ،ععرق نعنا ،مثال عرق بید مشک

تعـداد تولیدکننـده بیشـتري دارنـد و رقابـت       ،تناسب میزان زیـاد بـراي تقاضـا   

  .بیشتري براي آنها وجود دارد

در طراحی محصول نوآوري داشته باشید و قبل از هر چیزي در ابتدا بـازار  

ن رقابت در آن وجـود  کمتری که بندي کنید و وارد بخشی از بازار شوید را بخش

  .ترین راه ورود با بازار است به عنوان یک تازه وارد این امن .دارد

به شـکل هدفمنـد و بـا     ،کننده مناسبی دارید مینأو در صورتیکه توانایی ت

  .برنامه به معماري برند بپدازید و سهم بازار خود را بیشتر کنید

   BP) و FS( اف اس

هـا   سعی نکنید با تغییـر داده  ،واقعی باشندها  سیو بررها  که داده دشودقت باید 

با مطالعات در کنار مطالعات فنی و بازار و... . پذیر باشد طرح مورد نظرتان توجیه

 نقطه سربه سر و... بـراي شـما مشـخص    ،بازگشت سرمایه ،گذاري  میزان سرمایه

اولیـه  اي هـ  اندازي و برنامـه  ساخت و راه ،گذاري شود و نقشه راه براي سرمایه می

  .گیرد می مدیریتی در اختیار شما قرار

  استراتژي خود را مشخص کنیدتعیین 

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

 .بیشـتر و حفـظ آنهاسـت   هـاي   کسب مشتري،برند شدن ،پیروز شدن در رقابت

ــه ب ــل اصــلی و نداشــتن اســتراتژي مشــخص یکــی ا عــدم داشــتن برنام ز دالی

تـوان   یمـ  یعموم يمعتقد است که سه نوع استراتژپورتر  .نوپا استهاي  شرکت

 انتخاب کرد:
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در رقابـت از   ي، کسـب برتـر  ين استراتژیهدف از ا: 16نهیدر هز يرهبر .1

باشـد. از   ینه ممکن نسبت به رقبـا مـ  ین هزید محصول با کمتریق تولیطر

مــت کــم یاد و بــا قیــحجــم زد در یــپــورتر، تول يشــنهادین رو، روش پیــا

 ين اسـتراتژ یـ در ا نامنـد.  یم 17اسیرا اقتصاد مق باشد، که اصطالحاً آن یم

تمـام   يکند که بهـا  می د و عرضه محصوالت استانداردیشرکت اقدام به تول

 ابد.  یکاهش  يمشتر يشده هر واحد برا

نرخ برگشـت بـاالتر از    يمصداق دارد که دارا ین موضوع در مورد شرکتیا

هرحـال   دارد. به يقو یرقابت يها تیسط نرخ برگشت صنعت بوده و مزمتو

ر منـافع ممتـاز   یا سایبا سهم بازار بزرگ  يادیاغلب ارتباط ز ين استراتژیا

د یـ خر يبـرا  یمناسب به مواد خـام و پـول کـاف    یکه دسترس يدارد، بطور

 است.  ين استراتژیا یاصل يها ها و لوازم مناسب، جزو مشخصه ییدارا

عرضــه  ی، محصــوالت و خــدماتين اســتراتژیــطبــق ا :18يزســازیمتما .2

منحصر بفرد  یا خدمتیشوندکه در صنعت مورد نظر به عنوان محصول  یم

واحـد،   یمحصـول  یابیـ شوند. در واقع شـرکت وارد سـاخت و بازار   یم یتلق

تفاوت، شـامل توسـعه    يدن به استراتژیشود. راه رس یبزرگ م يبازار يبرا

س واحـد  یواحد و سـرو  ي، استفاده از تکنولوژیشغل  نهیماز ز يشکل واحد

  باشد. یا موارد مشابه میان یبه مشتر

کـه از   ید محصـول یـ ق تولیـ ، از طریرقابت ي، کسب برترين استراتژیدر ا 

 يسه با محصوالت مشابه، منحصـر بـه فـرد و دارا   یان در مقایدگاه مشترید

ن یـ ا  کـه  است یه الزامن نکتیرد. ذکر ایگ یژه باشد، صورت میات ویخصوص

مـت  یکه نسبت به ق دشوعرضه  یانیبه مشتر یستیا خدمات بایمحصوالت 

                                                      
16 .Cost Leadership 
17 .Economy of Scale 
18 .Differentiation 
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ن یـ کـه ا  دیـ دهنـد. بهتـر اسـت بدان    نمـی  نشـان  يادیت چندان زیحساس

 شتر است.یب يبه سودها یابیدست يبرا یروش ياستراتژ

ا یـ ا چنـد محصـول   یـ ک ی ياساساً تمرکز بر رو ين استراتژی: ا19تمرکز .3

ن اسـاس بنـا نهـاده    یـ ن روش بر ایدار) دارد. منطق ایا خریاص (خدمت خ

ک محصـول، نسـبت بـه    یـ ا یـ ک بـازار و  یـ  يشده است کـه توجـه بـر رو   

تر خواهد  قیشتر و دقیب یده سیمتعدد، باعث سرو يبا بازارها ییها شرکت

نسبت به رقبا بدسـت   یرقابت يک برتری ين استراتژیا ي جهید. در نتیگرد

   خواهد آمد.

  برنامه بازار  یه ته

در ایـن   .مشخص و دقیق تدوین کـرد  ،باید در ابتداي کار یک برنامه بازار منظم

ــ  ــف ؤبرنامــه تمــام اجــزاي م ــر طراحــی محصــول را تعری ــا و  ،ثر ب شــرایط رقب

عمـومی و تخصصـی را در بخـش    هاي  رقابتی را تعیین و استراتژيهاي  موقعیت

ه راه حضـور در بـازار و شـرایط    بازار مشخص کرد و با به روز رسانی مـدام نقشـ  

توانـد بـدون داشـتن یـک      نمـی  هیچ شرکتی .واقعی ترسیم کرد رقابتی را کامالً

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

  بندي   تبلیغات و بسته

و در زمان تهیه برنامه بازار و در بخش تبلیغات باید متناسب بـا نـوع ایـن کـاال     

 ،معرفی محصـول را بـراي مشـتریان عـام    ها  گروه هدف مدنظر شیوه و مکانیسم

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

استفاده از ابزارهاي بازاریابی تحت شبکه (سوشال مارکتینـگ) را نبایـد از نظـر    

و هـا   ابچـه و کتهـا   تبلیغات خوب صرف هزینـه زیـاد بـراي کمپـین     .دور داشت

                                                      
19 .Focus 
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توانـد از   مـی  ثیرگـذار أبنـدي مناسـب و ت   مهارت و هنر بودجـه  ،نیستها  پوستر

  .فروش جلوگیري کندها  افزایش هزینه

در حـال   ،بـزرگ هاي  کارگیري تجارب موفق شرکت هایرانی با بهاي  شرکت

تبلیغاتی هوشمند هستند. رقبـاي خـود را بررسـی کنیـد و     هاي  طراحی کمپین

فرهنگ و... بـه تـدوین برنامـه     ،ابزارهاي انسانی ،مالیهاي  ديمتناسب با توانمن

  مناسبی اقدام نمایید.

  بندي   بسته

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

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

والت با کیفیت باالي طراحـی و مـواد اولیـه    محصهاي  بندي فروشگاه روي قفسه

  .شوند می نوازي باالیی ارائه با چشم

کن است حتی یک محصول بندي نامناسب مم رت یک طراحی بستهدر صو

کننـده فرصـت حضـور بسـیار      شود و قبل از ارائه به مصـرف ها  نتواند وارد قفسه

  .کمی در بازار رقابتی پیدا کند

 ،ر در فــروش ایــن دســته از محصــوالتثیرگــذاأموضــوع بســیار مهــم و ت

کـار در   اي که شرکت بـراي ایـن   هزینه ،بندي انتخاب نوع بسته .بندي است بسته

است که بایـد بـه عنـوان    هایی  ثبت و طراحی برند و گرافیک چیز ،گیرد می نظر

     .ها پرداخت کننده در بازار به آن مهم و تعیینهاي  اولویت

قـابتی در صـادرات کـه یـک الـزام بـراي       بندي نه عنوان یک مزیت ر بسته

   .موفقیت تجاري حتی در داخل کشور ضرورت پیدا کرده است

 سـازي محصـوالتتان بایـد حتمـاً     باید بدانید در بـراي موفقیـت در تجـاري   

نحوه ارائه  ،مهم در صادراتهاي  یکی از جنبه ،تجاري باشدهاي  نگاهتان به بازار
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بنـدي   سـطح بسـته   ،بنـدي  اي بسته حرفههاي  کارگیري تیم هبا مشاوره و ب ،است

    .باالیی براي عرضه انتخاب کنید

اي بـودن) از   بـر اسـاس نـوع بـازار (قفسـه     ها  بندي در زیر تعدادي از بسته

   برندهاي موفق آورده شده است.
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  طبیعی  هاي  برندهاي معتبر تولیدکننده نوشیدنی

  ند از:ا که عبارت گروه هستند 2گیاهی هاي  نوشیدنی

کـه بــه شـکل تحصصـی و بــا تمرکـز روي گیاهـان دارویــی و       یروهـ . گ1

  ؛پردازند می آن تنها به تولید نوشیدنی گیاهیهاي  فرآورده

محصـول و تقاضـایی کـه در     دیگر که براي ایجاد تنوع در سـبد  یگروه .2

  .ردازندپ می گیاهیهاي  اند به تولید نوشیدنی با طعم و یا افزودنی بازار دیده
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  تولید کنندگان و محصوالت

  

  

 

 گره بان 1

  مگابیز  2

  بهنوش -نوشیدنی گیاهی آرامیس   3

 گلستان  4

 نادر  5

 گلچکان  6

 زاگرس دارو لرستان  7

 نسبی گالب افشار  8

 گالب زاگرس  9

 ير جاتیعرق انیالماس  10
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  گذاري قیمت

  موجود در بازار ایران هاي  قیمت

و  ش را مشخص کندخودگذاري از ابتدا استراتژي عمومی  در قیمتت باید شرک

ــاي فعالیــت ــه خــود مبن ــري هزین ــین کنــد.. .تمــایز و ،رهب ــا  ،تعی ــر آن مبن ب

  .داشته باشدن قیمت تعییبراي محصوالتش هایش را هدایت کند و  فعالیت

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

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

مگـر   .کننـده  دار و قیمـت مصـرف   قیمت فروش به مغازه ،قیمت فروش به پخش
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 کننده مستقیم بـاد و یـا بخواهـد صـرفاً     اینکه یک شرکت بخواهد خودش توزیع

  .فروش اینترنتی داشته باشد

کارآفرین باید قبـل   ،و نوع محصوالتها  با در نظر گرفتن تعداد زیاد عارضه

در مرحله بعـد   .از عرضه محصوالت برآورد قیمت از محصوالت خود داشته باشد

وري و بـا  آ براي تعیین قیمت پرکاربردترین محصوالت موجود در بـازار را جمـع  

فـروش  هـاي   گـذاري بـه شـیوه هزینـه     قیمت اولیه خود مقایسه کند در قیمـت 

ر بخش آفر و تبلیغات و نمونـه بـراي معرفـی در    خصوص د هرقیب بهاي  شرکت

  .تعیین قیمت تمام شده توجه کند

فهرسـت   ؛از جملـه هـایی   خود قیمت نیـز داراي زیرمجموعـه  همچنین نیز 

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

  باشد. می

  ایران بازار در موجود برندهاي مهمترین قیمت .6 جدول

  

  

  

  گذاري ثر بر قیمتؤعوامل م

  ایگاه محصولج

ر تعیـین  جایگاه محصول در بازار کجا است؟ آیـا قیمـت د  باید مشخص شود که 

هاي لوکس بـه   جایگاه محصول نقش کلیدي دارد؟ کاالي قرار است در فروشگاه

دار عرضـه شـود؟ همچنـان کـه قیمـت       هاي تخفیف فروش برسد یا در فروشگاه

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

  50000 گره بان 1

  4,000  مگابیز (نوشیدنی میوه اي)  2

  40,000  درین گالب کاشان  3

  23,000 تا 17,000  شفابخش  4

  100,000تا  21,000 نادر  5

  130,000تا  53,000 گلچکان  6
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بنابراین، قیمت باید ثیر منفی روي تصور مشتري از کاالي شما خواهد داشت؛ أت

  .با جایگاه محصول سازگار باشد

  منحنی تقاضا 

 باید در نظـر داشـت   .ثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طرف مشتریان داردأقیمت ت

به تحقیقات بازار ولـو   شود. حتماً هر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می

یا شما این محصول یـا  آ«. با طرح سواالتی از قبیل پرداخته شودبه صورت ساده 

ریال چطور؟ حتی » ب«کنید؟ با مبلغ  ریال خریداري می» آ«خدمت را با مبلغ 

تواند با تهیه یک منحنـی تقاضـا شـما را از     یک کارشناس ساده بازاریابی نیز می

  .مطلع سازد» ب«و » آ«هاي  درصد احتمالی خریداران تان به قیمت

 ها هزینه

ت محصوالت یـا خـدمات را بـه خـوبی شناسـایی و      هاي متغیر و ثاب انواع هزینه

به خاطر داشته باشید که سود ناخالص (بهـاي فـروش   همچنین . شوندمحاسبه 

هاي سربار ثابت باشـد تـا فعالیـت     منهاي قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه

شما سودآوري داشته باشد. عدم توجـه کـافی بسـیاري از کارآفرینـان بـه ایـن       

  .شود ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان میموضوع به ظاهر 

  عوامل محیطی

گذاري وجود دارد؟ بـراي مثـال در    هاي قانونی خاصی براي قیمت آیا محدودیت

اي در نحـوه   بعضی از مناطق با توجه بـه شـرایط اقلیمـی و غیـره قـوانین ویـژه      

وامـل  شـود. یکـی دیگـر از ع    گذاري برخی از کاالها و خدمات اعمـال مـی   قیمت

محیطی، واکنش رقبا به قیمت شما است. براي نمونه، آیا قیمـت خیلـی پـایین    

  :کیفیتثیرگذار بر أکند؟ پس، به عوامل محیطی ت شما را وارد جنگ قیمت نمی
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بنـدي و قیمـت مشـتري جـذب      بسته ،کاري گیري تبلیغات هزمانی که با ب

ده و مبلغ شدن کنن شدن مصرف یثیر نهایی را براي مشتري دائمأکیفیت ت ،شد

 ،کیفیـت طعـم  هـا   براي فرمول .کند می او یا عامل تبلیغ منفی شدنش را تعیین

گروه هدف و مبلغی که پرداخت کرده است باید کاالیی با کیفیت مـورد انتظـار   

کیفیـت و   با استفاده از مواد اولیه بـی ها  کاهش هزینه .مشتري برایش تولید کرد

از  .اولیه تولیـد نیسـت  هاي  اي کاهش هزینه رفهیا استفاده نکردن از فرموالتور ح

تواننـد از منـافع    مـی  کاري است که گذاري و تمام زحمات تیم بین بردن سرمایه

  سازي یک محصول منتفع شوند. تجاري

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

 یباشد که بتوان سهم يحدد در یبا ،دین نمایمأد را تیتولهاي  نهیست هزیبا می

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

کننـدگان   دیـ باشد که رقابت با تول يد به نحویبا يگذار متیق ،ردیمد نظر قرار گ

    .ر باشدیپذ امکان یخارج

داروسـازي در حـوزه   هـاي   متخصـص بـا   در زمان طراحی محصـول حتمـاً  

انـد مشـورت کنیـد و     که کار تجاري و صـنعتی انجـام داده   صنعتیفرموالسیون 

  :زیر مراجعه کنیدهاي  براي کنترل ایده و فعالیتی که در برنامه دارید به سایت

  ؛سازمان غذا و داروي کشور -

- FAD.  

  مدیریت برند و برند سازي  

د کـه  رو معموالً براي اشاره به محصول یا خدمتی به کار می در فارسی برنده واژ

دیگـر، برنـد داراي ماهیـت     بیان ارزش اعتباري و اجتماعی باالیی داشته باشد. به

هـا حـس    هایی هستند که افراد نسبت بـه آن  اجتماعی است و برندهاي قوي آن

  مالکیت دارند.
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کننــدگان خــود را  تواننـد هیجــان و عواطــف مصـرف   برنـدهاي قــوي مــی  

هـا انتظـار خلـق     اد داشـته و از آن هـا اعتمـ   برانگیزند. مشتریان نیز به ایـن نـام  

  هاي برتر و نوآوري در محصوالتشان را دارند. ایده

شـود   مـی  از ثبت برند یا به عبارت دیگر عالمت تجاري شروع مدیریت برند

خوشبختانه ثبت عالمت تجاري و داشتن حق مالکیت معنـوي در اسـتفاده از    و

هـاي   غـذا و دارو و معاونـت  برند از الزمات ارائه مجوزهاي تولید توسط سـازمان  

صـنعتی بـه ثبـت    هـاي   ه مالکیـت راین عالمت را بایـد در ادا  .باشد می تابعه آن

 6نزدیـک بـه     یید و ثبت یک عالمتأتوجه کند که روند ت بایدرساند. کارآفرین 

 .سال طول طـول بکشـد   حتی بیشتر از یک ،و در صورت اخطار براي عالمت ماه

برنامـه ثبـت    ،طراحی محصول و کسب و کـار هاي  تهمزمان با انجام فعالی باید

   .عالمت تجاري در دستور کار قرار بگیرد

متناسب ساختن وفاداري مشتري از طریق بازاریابی تعاملی و ایجـاد حـس   

طعـم   و بنـدي، رنـگ و طراحـی بسـته و همچنـین عطـر       لمسی محصول، بسته

بـراي پیونـد بـا     هاي داروسازي بستر کـامالً جدیـدي   تواند به شرکت متمایز می

هـایی پدیـد    انداز بـاز بـراي شـرکت    هایشان بدهد. این مسئله یک چشم مشتري

 آن عمـر  و جاي حق اختراع با دورة پتنـت محـدود، بـر برنـد     خواهد آورد که به

  .اند کرده تکیه

  ف عالمت تجاري (برند )تعری

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

ابل رویتی است که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم ق

  .متمایز سازد
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 مزایاي ثبت عالمت تجاري

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

 .دهند

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

  .ها هستند ی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتابزار بازاریاب -

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

  باشند. درآمد از محل حق امتیازها می

 .هاي اعطاي نمایندگی هستند نامه جزء ضروري موافقت -

  .شمند کسب و کار باشندرزا ییممکن است دارا -

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

  .گذاري کنند سرمایه

 .ممکن است براي دریافت وام مفید باشند -

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

سیس ضـروري اسـت   أبراي ثبت عالمت حداقل داشتن جواز ت .رسد می به انجام

بایـد کـارت    سی و یا کارآکتر انگلیسی حتمـاً انگلیهاي  ضمن اینکه براي عالمت

  .بازرگانی داشت
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  سومفصل 

  مدیریت تولید
  

  

  

  

  

سـازي بـا در نظـر گـرفتن      تولیدي و تجـاري هاي  گیري فعالیت در ابتداي شکل

نبـود گیاهـان دارویـی داراي کمیـت و کیفیـت اسـانس        ،نیازهاي بـازار داخلـی  

توزیـع مـویرگی   هاي  زار و سیستمشناسایی با ،مناسب و گیاهان فاقد شناسنامه

بندي گیاهان دارویی خواهد شد و بخش تحقیق و توسـعه   مناسب اقدام به بسته

مربـوط بـه آغـاز فرموالسـیون بـر مبنـاي گیاهـان دارویـی         هاي  شرکت فعالیت

در گام دوم بر اساس تولید محصول طـب سـنتی    ،کند می اندمیک ایران را آغاز

  .گیرد می انجام

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

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

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

 ،باالي درمـانی  هاي باشد که بررسی نیازهاي جامعه به واسطه هزینه می و جامعه

ساز مصرف محصوالتی براي پیشـگیري و   .. زمینه.مفید از دست رفته وهاي  سال

  .درمان اینگونه اختالالت است
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بـر اسـاس آمـار و نمودارهـاي بخـش داروهـاي        الذکر و با وجود موارد فوق

گیـاهی  هـاي   سازمان دارو و غذاي کشور بیشترین فرآوردههاي  طبیعی و مکمل

 ،اسـهال و ملـین   ،بـا اثـر بـر سـرماخوردگی    هـاي   امل داروییاخذ مجوز شده ش

.. هستند که این به معنی نبـود محصـوالت بـا اثـر درمـانی و      .دستگاه گوارش و

  .پیشرونده استهاي  پیشگیرندگی خوب در بیماري

 ،در نظر داشته باشید که در صـورت اخـذ مجـوز در گـروه مـواد غـذایی      «

  ».باشد ی روي محصول داشتهتوانید ادعاي درمان ها، نمی نوشیدنی

  

  تولید در کارگیري هب و تولید براي پیشنهادي موارد .7 جدول

No Scientific Name متداول یاثر درمان  قسمت مورد استفاده  ینام فارس  

1  Achillea millefolium یضداسپاسم گوارش  سرشاخه گلدار  بومادران  

2  Achillea wihelmsii یسپاسم گوارشضدا  سرشاخه گلدار  بومادران  

3  Adiantum capillus-
veneris 

  آور خلط ،ضدسرفه  اهیگ يتمام قسمتها  اوشانیپرس

4  Alhagi camelorum نیمل  مان  نیترنجب  

5  Alhagi pseudoalhagi نیمل  مان  نیترنجب  

6  Allium sativum ن آورنده فشارخونییپا  اهیاز گیا پیبولب   ریس  

7  Althaea officinalis نرم کننده حنجره و گلو  گل یشه و گاهیرگ، رب  یگل ختم  

8  Alyssum spp نرم کننده حنجره و گلو  اهیدانه گ  قدومه  

9  Anethum graveolens ضدنفخ  اهیدانه گ  دیشو  

10  Apium graveolens مدر  وهیم  کرفس  

11  Artemisia absenthium اشتها آور  برگ و سرشاخه گلدار  نیافسنط  
12  Artemisia dracunculus ضدنفخ  جوانهاي  برگ و سرشاخه  ترخون  

13  Astragalus adscendens نیمل  مان  گزخوانسار  

14  Astragalus spp نهینرم کننده س  اهیصمغ گ  رایکت  

15  Berberis intermedia صفراآور  اهیوه گیم  زرشک  

16  Bunium persicum ضدنفخ  وهیم  یره کوهیز  

17  Calendula officinalis یضدالتهاب موضع  اهیگ يتولهایکاپ  هارشه بیگل هم  

18  Cassia angustifolia ن محركیمل  برگ  برگ سنا  

19  Cassia fistula ن ـ مسهلیمل  وهیم  فلوس  

20  Cerasus avium مدر  السیگهاي  وهیدم م  السیدم گ  

21  Cichorium intybus ر یبرگ و سا یشه،گاهیر  یکاسن

  قسمتها

  مدر، صفراآور
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22  Cinnamomum 
zeylanicum 

  ضدنفخ  اهیساقه گ  نیدارچ

23  Citrus aurantium میآرامبخش مال  گلها  بهارنارنج  

24  Cordia myxa نهینرم کننده س  وهیم  سپستان  

25  Coriandrum sativum ضدنفخ  وهیم  زیتخم گشن  

26  Cotoneaster numularia مین مالیمل  مان  رخشتیش  

27  Cucurbita pepo تخم  يکدو

 يکاغذ

کمک در درمان التهاب   دانه

 پروستات

28  Cuminum cyminum ضدنفخ  وهیم  ره سبزیز  

29  Cydonia oblonga نهینرم کننده س  دانه  به  

30  Cynara scolymus شو، یآرت

  یکنگرفرنگ

  صفراآور  برگ

31  Dracocephalum 
moldavica 

  مدر، ضدنفخ  سرشاخه  هیبادرشبو

32  Echinaceae purpurea ستم یت سیکمک در تقو  ییهوا ياندامها سرخارگل

 بدن یمنیا

33  Echinops pungens مین مالیمل  مان  غالیشکر ت  

34  Echium amoenum معرق  گلها  گل گاوزبان  

35  Elaeagnus angustifolia قابض  وهیم  سنجد  

36  Elletaria cardamomum ضدنفخ  وه و دانهیم  هل  

37  Equisetum arvensis مدر  نازاهاي  ساقه  دم اسب  

38  Eucalyptus spp يکننده مجار یضدعفون  برگ  پتوسیاوکال 

  یتنفس

39  Ferula assa-foetida یضداسپاسم گوارش  نیاولئو گم رز  انغوزه  

40  Foeniculum vulgare ضدنفخ  وهیم  انهیراز  

41  Fumaria parviflora صفراآور  ییهوا ياندامها  شاهتره  

42  Fumaria vaillantii صفراآور  ییهوا ياندامها  شاهتره  

43  Glycyrrhiza glabra یضد التهاب گوارش  زومیشه و ریر  انین بیریش  

44  Heracleum persicum ضدنفخ  وهیم  گلپر  

45  Humulus lupulus آرامبخش  وهیماده و م يگلها  رازك  

46  Hypericum perforatum گل يعلف چا،

  یراع

  یضد افسردگ  گلها

47  Hyssopus angustifolia خلط آور، ضدسرفه  سرشاخه گلدار  زوفا  

48  Hyssopus officinalis خلط آور، ضدسرفه  سرشاخه گلدار  زوفا  

49  Laurus nobilis مدر  برگ  برگ بو  

50  Lavandula angustifolia آرامبخش  سرشاخه  اسطوخدوس  

51  Lavandula officinale آرامبخش  سرشاخه  اسطوخدوس  

52  Lawsonia inermis یضد قارچ موضع  برگ  حنا  
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53  Linum usitissimum نیمل  دانه تخم کتان 

54  Malva silvestris نهینرم کننده س  گلها  ركیپن  

55  Matricaria chamomilla ضداسپاسم و ضدالتهاب   گلدارهاي  سرشاخه  بابونه

  یگوارش

56  Melissa officinalis آرامبخش  سرشاخه  هیبادرنجبو  

57  Mentha spp ضدنفخ  برگ  نعنا  

58  Myrtus communis يکننده مجار یبخور(ضدعفون  برگ  برگ مورد 

  )یتنفس

59  Nardostachys jatamansii ب یسنبل الط

  يهند

  آرامبخش  زومیر

60  Nigella sativa ضدنفخ  دانه  اه دانهیس  

61  Ocimum basilicum نهینرم کننده س  دانه  حانیتخم ر  

62  Origanum vulgare آرامبخش، ضد نفخ  گلدارهاي  برگ و سرشاخه  مرزنجوش  

63  Passiflora incarnata آرامبخش  یاهیگهاي  سرشاخه  یگل ساعت  

64  Pimpinella anisum آور، ضدنفخخلط   وهیم  سونیان  

65  Plantago major کمک در درمان اسهال  دانه  بارهنگ  

66  Plantago ovata نیمل  دانه  اسفرزه  

67  Plantago psyllium نیمل  دانه  اسفرزه  

68  Polygonum bistorta میمال یرعفونیضداسهال غ  شهیزوم و ریر  انجبار  

69  Portulaca oleracea نهینرم کننده س  دانه  خرفه  

70  Punica granatum 
var.pleniflora 

کننده  یقابض، ضدعفون  گل  گلنار

  دهان یموضع

71  Quercus libani یقابض گوارش  گال  مازوج  

72  Rosa damascena ن، ضدنفخیمل  گل  يگل محمد  

73  Rosmarinus officinalis ضدنفخ  برگ  يرزمار  

74  Salix aegyptica آرامبخش  ن نریگل آذ  دمشکیب  

75  Salix spp نیمل  مان  دخشتیب  

76  Salvia officinalis یک گوارشیاسپاسمود یآنت  برگ  یم گلیمر ،

  ضدنفخ

77  Salvia sclarea یک گوارشیاسپاسمود یآنت  برگ  مرنوك ،

  ضدنفخ

78  Satureia hortensis نه، خلط آورینرم کننده س  اهیدانه گ  مرزه  

79  Satureia hortensis ضدنفخ  برگ  مرزه  

80  Sesamum indicum نهینرم کننده س  دانه  کنجد  

81  Silybum marianum کمک در درمان   وهیم میخارمر

 يکبدهاي  تیمسموم
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82  Sisymbrium sophia مین مالیمل  دانه به صورت جوشانده  رانیا یخاکش  

83  Terminalia chebula زرد-اهیسله یهل-

  یکابل

  یرعفونیضداسهال غ  وهیم

84  Teucrium polium اشتهاآور    يم نخودیمر  

85  Thymus spp خلط آور  اهیگهاي  سرشاخه  شنیآو  

86  Tilia begonifolia ضدنفخ، آرامبخش  گلها  رفون، نمداریز  

87  Trachyspermum 
copticum 

  ضدنفخ  وهیم  انیزن

88  Tribulus terrestris مدر  وهیم  خارخاسک  

89  Trigonella foenum-
graecum 

  ن آورنده قند خونییپا  وه وبرگیم  لهیتخم شنبل

90  Urtica dioica کاهنده التهاب پروستات  اهیزوم گیا ریشه یبرگ ور  گزنه  

91  Valeriana officinalis ن دهنده اعصابیتسک  شهیا ریزوم یر  بیسنبل الط  

92  Viola odorata نهیده سنرم کنن  گل  گل بنفشه  

93  Zataria multiflora خلط آور  سرشاخه  يرازیشن شیآو  

94  Zea mays مدر  اهیتخمدان گهاي  خامه  کاکل ذرت  

95  Zhumeria majdae ضدنفخ  وهیم  مور خوش  

96  Zingiber officinale ضدنفخ، ضدتهوع  زومیر  لیزنجب  

97  Ziziphora clinopodioides خلط آور  برگ  مشک طرامشک  

98  Ziziphora tenuior ضدنفخ  برگ  یکاکوت  

99  Ziziphus vulgaris نهینرم کننده س  وهیم  عناب  

  د منتخب  یند تولیجامع فرآ

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

پـذیرد سـپس طبـق درصـد مـورد نظـر وارد        مـی  پاك کردن و شستشو صورت

  پذیرد. می گذاري صورت بندي و کارتن ستهدستگاه شده و بعد از آن ب

 يبـرا  هـوا  تزریق پمپ و چرخانهاي  بازو داراي مکانیزه بزرگهاي  استخر

 را گیـاه  سـطح  بایـد  آب شو، و شست استخر درون .هستند بهتر شوي و شست

 آبکشـی  .شـود  می آبکشی و تخلیه استخر درون از چنگک با گیاه سپس بپوشاند

 بـه  سـنتی  صـورت  بـه  یـا  سانتریفیوژ از استفاده با و همکانیز صورت به تواند می

  .گیرد انجام تقطیر بخش به انتقال حین در دارآبکشهاي  دستی چرخ وسیلۀ
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 به آب وزنی نسبت نمونه، وزن ؛مانند مواردي به باید تقطیر عمل انجام يبرا

ـ با ابتـدا  منظـور  بدین .کرد توجه دیگ باالي خالی فضاي و دیگ حجم گیاه،  دی

 افـزوده  آب آن به گیاه وزن برابر 3. کرد دیگ وارد سپس و وزن را نظر مورد هگیا

 احتمال از تا بماند؛ خالی دیبا بخار تجمع علت به. یک سوم حجم دیگ شود می

    .شود جلوگیري دیگ انفجار وقوع

 شده آسیاب خردشده، صورت به گیاه نوع برحسب دیگ به ورودي گیاهان

  .شوند می دیگ دوار تغییر بدون و کامل یا

 فصل از خارج در البته است؛ پذیر انجام سال طول تمام در گیري عرق عمل

 بـا  اسـتفاده  مـورد هـاي   دیگ .نندک می استفاده شده خشک گیاهان از برداشت

 در. شـوند  مـی  سـاخته  مـس  یا استیل آلومینیوم، جنس از مختلفهاي  ظرفیت

  .دارند يشتریب کاربرد لیاستهاي  گید صنعت،

 هـاي بخار تـر آسـان  خـروج  بـه  که بوده؛ شکل قوسی صورت به دیگ درب

 .هسـتند  دارزاویـه  حالـت  به دیگ درب به متصلهاي  لوله .کند می کمک فشرده

 دهینام کندانسور و بوده مارپیچ شکل به که لوله از قسمتی در هابخار میعان عمل

گیـري   ع عرقشرو .دارند قرار سرد آب درون کندانسورها .گیرد می انجام شود می

شود و عملیات عرقگیـري   می دقیقه شروع 40و خروج اولین قطرات عرق بعد از 

 انجامد.   می ساعت به طول 3تا  5/2بین 
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  گردش مواد

  

 ت  یفیکنترل کهاي  وهیمراحل و ش ها، ستگاهیا یبررس

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

 یسع ،ت محصوالت خودیفیش کیبا افزا یراستا هر واحد صنعت نیدر ا .باشد می

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

کنتـرل   .شـده اسـت   یجوامع صـنعت  یفیجه رشد کیت محصوالت و در نتیفیک

ن شـده  یـی تع یمطـابق مشخصـات فنـ    ،دین صحت عمل تولییت جهت تعیفیک

از  يریگردد تا ضـمن جلـوگ   می ات سببین عملیا .ردیگ می جاممحصول ان يبرا

بـه عمـل آمـده و     يریجلـوگ هـا   هیاز هدر رفتن سـرما  ،وبید محصوالت معیتول

   .ابدیمت تمام شده محصول کاهش یق
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 :ر خالصه کردیتوان به صورت ز می ت رایفیاهداف کنترل ک یبه طور کل

  ؛ن شدهییتع يحفظ استانداردها -

  ؛دیند تولیبود انحرافات در فرآص و بهیتشخ -

  .ص و بهبود محصوالت خارج از استانداردیتشخ -

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

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

ه یـ وب و تهیشناخت عت به منظور یفیر کنترل کیناپذ ییاز اجزا جدا یکیعنوان 

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

    .ردیگ می

  عبارتند از:ب یت هر صنعت به ترتیبا توجه به وضع یکل یمراحل بازرس

  ؛هیل مواد اولیدر مرحله تحو -

   ؛دیدر مرحله آغاز تول -

 ؛نهیات پر هزیقبل از آغاز عمل -

 ؛ر قابل بازگشتیات غیعملقبل از شروع  -

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

 کار   یانیمرحله پا

 .ردیـ شگاه انجـام گ یا آزمایات یممکن است در محل عمل ین مراحل بازرسیک از ایهر 

کنتـرل   يک از مراحـل ضـرور  یـ هـر   ،ن صنعتیاهاي  یژگین واحد با توجه به ویدر ا

کنتـرل   ،شـد  ذکـر مطابق آنچـه   .ن خواهد شدییها تع شین آزمایم او محل انجا یفیک

    .گردد می ت در سه مرحله اعمالیفیک

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

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

  .شوند می خه تولید تستبندي قبل از ورود به چر موارد مرتبط با بسته
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عــدم توجــه بــه جزییــات و کیفیــت مــواد موجــب دور شــدن تولیــدات از 

استانداردهاي فنی مورد تایید وزارت بهداشت خواهد شـد و بـا در نظـر گـرفتن     

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

یستم تولید و عرضه خـارج  بعدي موارد داراي نقص احتمالی از سهاي  در کنترل

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

  .وجود خواهد داشت

رنـده  یت در واقع در بر گیفین بخش از کنترل کیا :دین تولیکنترل ح. 2

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

شامل عوامل انسـانی و غیرانسـانی و    ن به استریل بودن محیط تولیدتوا می آنها

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

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

دراین مرحله قبل از خروج محصول از واحد باید صحت  :ییکنترل نها. 3

یید و تمامی محصوالت از حیث پارامترهـاي مـورد انتظـار    أتتمامی مراحل قبل 

 د.شوییدیه نهایی از طریق واحد کنترل کیفیت اعالم أقابل قبول باشد و ت
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  چهارمفصل 

  مدیریت منابع انسانی
  

  

  

باشـند. بهتـرین نقشـه،     ارزشمندترین دارایی یک شرکت نیروي انسانی آن مـی 

رکت و ارا به نیروي انسانی نیاز دارند و در صـورت  طرح، منابع و امکانات براي ح

شود و از طرفی با یـک نیـروي    ها یک فرآیند به شکست منجر می کارآمدي آن نا

تـوان یـک شـرکت را بـا منـابع مـالی و        ها مـی  تیم قوي و با مدیریت درست آن

 امکانات کم موفق کرد.

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

ها براي بقا لزوماًَ باید  آید؛ بلکه در یک بازار رقابتی شرکت یک برند به شمار نمی

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

و این یک امر کامالً بدیهی است. بدون در اختیار داشتن منابع انسـانی کارآمـد،   

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

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

  .منسجم و مدیریت قوي منابع انسانی است



80   

 

هاي گیاهی بسته کار آفرینی تولید نوشیدنی  

 

پیش از هر چیزي هر فعالیتی باید شناخت درستی از آن موجـود باشـد. از   

هـاي الزم کـه    غل و مهارتنحوه گردش کار، گردش مواد، شایستگی کسب مشا

  نیروهاي انسانی باید داشته باشند تا بتوانند صنعت را به موفقیت برسانند.

  تعریف مدیریت منابع انسانی

هاي متعددي براي مدیرت استراتژیک منابع انسانی بیان شده اسـت کـه    تعریف

  : شود ها اشاره می جا به چند مورد از آن در این

اســت از: مــرتبط ســاختن  ع انســانی عبــارت. مــدیریت اســتراتژیک منــاب1

مدت و بلندمدت استراتژیک بـراي   هاي کوتاه مدیریت منابع انسانی با هدف

پـذیري و   بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف

  خالقیت را تقویت کرد.

اسـت از: اسـتفاده از منـابع     . مدیریت اسـتراتژیک منـابع انسـانی عبـارت    2

ریزي شده و انجام کارهایی با هدف قـادر سـاختن    نی به صورتی برنامهانسا

 هاي مورد نظر. سازمان براي تأمین هدف

اسـت از: دور اندیشـی فراگیـر،     . مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت3

گرایی سازمان یافته در تأمین منابع انسانی سازمان، پـرورش   نوآور و تحول

کـارگیري   زندگی کاري براي آن و باالخره بـه  و بهسازي آن، تأمین کیفیت

هاي تأثیرپـذیري   بجا و مؤثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه

و تأثیرگذاري محیط درون سازمانی و بـرون سـازمانی در راسـتاي تبیـین     

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

ین آن براي بخش مدیریت منـابع  هاي شرکت و تدو مانند تعیین استراتژي

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

  این زمینه مشاوره بگیرید.
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باید به خاطر داشته باشند که موفقیت شما بیش از هـر چیـزي بـه منـابع     

  انسانی شما وابسته است.

  محاسبه نیروي انسانی مورد نیاز  

شی هر سازمان تا حدود زیادي به مدیریت صحیح و به کـارگیري  کارایی و اثربخ

مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. تعیین تعداد مشاغل و تنظیم شرح وظـایف هـر   

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

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

  باشد. می

پارامترهاي مختلفی در تعیـین تعـداد و تخصـص نیروهـاي انسـانی واحـد       

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

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

 اشاره کرد.

  حطر انسانی نیروي برآورد .8 جدول

  ازیمورد ن یانسان يروین  تعداد

 اخذ مجوزها ،بازاریابی و فروش 3

 مالی –کارپردازي اداري  2

 انباردار 1

 کارگر 7

 نگهبان 1

 مسئول فنی 1

 تعداد کل 15
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 توصیف شغلی 

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

و  وجـود روي سـایت سـازمان آمـوزش فنـی      شغلی و شایستگی تدوین شده و م

  اي کشور استفاده کرد. حرفه 

ــدیر:. 1 ــرآورده  م ــه ف ــدیر کارخان ــی  م ــان داروی ــاي گیاه ــد داراي   ه بای

 GMPکـارگیري اصـول    هـایی ماننـد، شـناخت و بـه     هـایی و قابلیـت   شایستگی

ریـزي و کنتـرل    هاي گیاهی، برنامـه  هاي تولید مطلوب) در تولید فرآورده (روش

ــو ــزات و    ام ــدمان تجهی ــد و چی ــط تولی ــرل خ ــازماندهی و کنت ــه، س ر کارخان

ها و  هاي مالی و تخصیص منابع، مشارکت و نظارت بر بخش آالت، نظارت ماشین

افراد تحت مدیریت در کارخانه، پیاده سـازي سیسـتم تولیـد نـاب در کارخانـه      

ه گـزارش  فرآوري گیاهان دارویی، مستندسازي، ثبت آمار، تجزیه و تحلیل و ارائ

  باشد. 

ازجملـه مشـاغل گـروه     :هاي گیاهان دارویی . مدیر کارخانه فرآورده2

هاي راهبردي سالمت، طب ایرانی و گیاهـان دارویـی کـه     صنعت بخش فناوري

هـاي تولیـد    (روش GMPسـازي اصـول    هایی از قبیل پیاده باید داراي شایستگی

کنتـرل امـور کارخانـه،    ریـزي و   هاي گیـاهی، برنامـه   مطلوب) در تولید فرآورده

هاي  سازماندهی و کنترل خط تولید و چیدمان تجهیزات و ماشین آالت، نظارت

ها و افراد تحـت مـدیریت در    مالی و تخصیص منابع، مشارکت و نظارت بر بخش

سازي سیستم تولید نـاب در کارخانـه فـرآوري گیاهـان دارویـی،       کارخانه، پیاده

 یل و ارائه گزارش باشد.مستندسازي، ثبت آمار، تجزیه و تحل

از جمله مشـاغل صـنعتی    داروسازي گیاهی: . مدیر تولید واحدهاي3

هــاي راهبــردي، ســالمت، طــب ایرانــی و گیاهــان دارویــی اســت کــه   فنــاوري

هـاي   هاي خـوب سـاخت) فـرآورده    (روش GMPهایی شناخت اصول  شایستگی
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سفارش و کنتـرل  ریزي، سازماندهی و کنترل خط تولید،  گیاهان دارویی، برنامه

بندي از انبار، سـاخت و کنتـرل تولیـد محصـوالت      بر دریافت مواد اولیه و بسته

هـا و   یـابی دسـتگاه   دارویی از گیاهان دارویی، نظارت و کنترل بر کارکرد و عیب

امکان رفع، نظارت بر عملکرد نیروي انسانی و ایجاد هماهنگی در واحـد تولیـد،   

لید، ثبت آمار و تجزیه و تحلیل، تهیه گـزارش  هاي تو سازي روش کنترل و بهینه

 و ترسیم نمودار راندمان دارد.

این شغل در ارتباط با مدیران باال دستی، سرپرسـتان و کارکنـان خطـوط    

  باشد. تولید، انبار، کنترل کیفیت، بازرگانی، آزمایشگاه و اداري مالی می

شـاغل  از جملـه م  :. سرپرست خط تولید جامدات از گیاهان دارویی4

هاي راهبردي سالمت، طب ایرانـی و گیاهـان دارویـی     صنعتی در بخش فناوري

هـاي خـوب سـاخت)     (روش GMPهـایی از قبیـل اصـول     است کـه شایسـتگی  

هاي گیاهان دارویی، همکاري در تهیه برنامه تولید، سـفارش و دریافـت    فرآورده

سـانی، اسـتفاده از   ریزي فعالیـت نیـروي ان   مواد اولیه از انبار، نیازسنجی و برنامه

استانداردهاي کنترل کیفی و کمی تولید جامـدات و کنتـرل کـارکرد دسـتگاه،     

نظارت بر عملکرد کارگران شاغل و ایجـاد همـاهنگی در خـط تولیـد جامـدات      

گیـاهی، ثبـت اطالعـات و ارائـه گـزارش را در بـر دارد و بـا مشـاغلی همچــون         

سـئول کنتـرل کیفیـت و    سرپرست نگهداري و تعمیرات خط تولید جامدات و م

 مدیر تولید و مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است.

پــذیري و  نــوآوري مهمتــرین راه افــزایش رقابــت تحقیــق و توســعه:. 5

سودآوري در واحدهاي تولیدي است. داشتن یک واحد تحقیق و توسعه مستقل 

 هاي یک شرکت است. از طرفی داشتن واحد تحقیق و توسعه بـه  از جمله مزیت

سـپاري و   معناي انجام تمام مراحل و کارها در داخل شرکت نیست بلکـه بـرون  

مــدیریت درســت و کامــل پــروژه بــراي طراحــی محصــوالت جدیــد و توســعه  

ها و افزایش سـرعت   محصوالت و عملیات جدید یک راه مؤثر براي کاهش هزینه
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موالسـیون،  باشد. این نیرو با شناخت درست از بازار و تقاضـاها، فر  ها می فعالیت

هـاي اخـذ مجـوز و در عـین      هاي تحقیق و توسعه و تشکیل پرونده مواد و روش

هایی است که باید در کسی که ایـن   حال مدیریت عمومی از توانمندي و مهارت

گیـرد موجـود باشـد. ایـن شـغل بیشـتر بـا مسـئول فنـی،           شغل را بر عهده می

 آزمایشگاه، مدیر کارخانه و بخش فروش در ارتباط است.

شود کـه داراي شـرایط    مسئول فنی به فردي اطالق می مسئول فنی:. 6

هـا و کارخانجـات بـا مـدرك      الزم جهت کنترل و نظـارت بـر تولیـد در کارگـاه    

هـاي مـرتبط بـا صـنعت      تحصیلی حداقل کارشناسی صنایع غذایی و سایر رشته

ل غذا بوده و نیز به تأیید کمیته فنی و قانونی رسـیده باشـد. مؤسسـات مشـمو    

بـرداري از وزارت بهداشـت داراي    قانون الزم اسـت در زمـان اخـذ پروانـه بهـره     

مسئول فنی تأیید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بوده 

 و پروانه مسئولیت فنی را اخذ کرده باشد.

شرح وطایف این فرد بصورت یک پوروتکل استاندارد موجود است و باید با 

  فنی و با تعهد نامه الزام اجرایی و قانونی دارد. امضاي مسئول

از  :هاي جامدات از گیاهان دارویی . مسئول کنترل کیفی فرآورده7

هـاي راهبـردي سـالمت، طـب ایرانـی و       جمله مشاغل صنعتی در بخش فناوري

هـا و   هـایی، همچـون تهیـه و تـدوین روش     گیاهان دارویی است که شایسـتگی 

همکاري در تهیه برنامـه تولیـد، نظـارت بـر کـارکرد      هاي بازرسی،  دستورالعمل

نیروي انسانی و کنترل جامدات تولیـدي، کنتـرل کیفیـت مـواد اولیـه ورودي،      

تولیدات، محصوالت نهایی و نمونه ادواري جامـدات گیـاهی، نظـارت، کنتـرل و     

هـاي تولیـد    سـازي روش  هاي تولید جامدات، کنترل و بهینـه  عیب یابی دستگاه

اد هماهنگی در واحد تولید، ثبـت آمـار و تجزیـه و تحلیـل، تهیـه      جامدات، ایج

 گزارش و ترسیم نمودار راندمان دارد.
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هاي زیـر از   ارائه شرح خدمات در قالب شایستگی مسئول آزمایشگاه:. 8

(عملکرد خـوب آزمایشـگاهی)،    GLPشود. اصول  وظایف این شغل محسوب می

 بـا  هاي شـیمیایی  محلول یی، تهیهتولیدات جهت آزمایشات شیمیا برداري نمونه

هـاي   محلـول  کـردن  هاي استاندارد، صـاف  محلول و مختلف هاي درصدي غلظت

 هـاي آزمایشـگاهی   دسـتگاه  از سـانتریفوژ، اسـتفاده   فیلتراسـیون و  با شیمیایی

 و ، آنـالیز GCدسـتگاه   بـا  دارویی اولیه مواد جداسازي و اسانس، آنالیز استخراج

 کالیبراسـیون  و ، نگهـداري HPLCدسـتگاه   بـا  ویـی دار اولیـه  مـواد  جداسـازي 

آزمایشـات شـیمیایی، ثبـت اطالعـات و آمـار       در رفته کار به وسایل ها و دستگاه

  باشد. دارد. ضمناً تمام وظایف کنترل کیفیت بر عهده این بخش می

هـاي گیاهـان    . تکنسین آزمایشگاه شیمیایی داروها و فـرآورده 9

هاي راهبـردي سـالمت،طب    در حوزه فناورياز جمله مشاغل صنعتی  :دارویی

(عملکرد  GLPهایی، مانند اصول  باشد که شایستگی ایرانی و گیاهان دارویی می

 تولیدات جهـت آزمایشـات شـیمیایی، تهیـه     برداريخوب آزمایشگاهی)، نمونه

هـاي اسـتاندارد،    محلـول  و مختلـف  هاي درصدي غلظت با هاي شیمیایی محلول

 از سـانتریفوژ، اسـتفاده   فیلتراسـیون و  بـا  شـیمیایی هـاي   محلـول  کـردن  صاف

 دارویـی  اولیه مواد جداسازي و اسانس، آنالیز استخراج هاي آزمایشگاهی دستگاه

 ، نگهداريHPLCدستگاه  با دارویی اولیه مواد جداسازي و ، آنالیزGCدستگاه  با

ثبـت  آزمایشـات شـیمیایی،    در رفتـه  کـار  به وسایل ها و دستگاه کالیبراسیون و

، تولیـد، آزمایشـگاه میکروبـی و    QCاطالعات و آمار دارد. این شغل در ارتباط با 

 باشد. مدیر باال دستی در آزمایشگاه می

هـاي گیاهـان    . تکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فـرآورده 10

هاي راهبـردي سـالمت، طـب     از جمله مشاغل حوزه صنعت از فناوري :دارویی

هایی ماننـد، شـناخت    باید داراي شایستگی  باشد که ی میایرانی و گیاهان داروی

(عملکرد خوب آزمایشگاهی)، انجام آزمایشات میکروبی مـواد اولیـه    GLPاصول 
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 هـاي میکروبـی، نمونـه    هـاي آزمـایش   محـیط  سازي آماده و بندي، تهیه و بسته

هـاي   هـا و آزمـایش   کشـت  میکروبـی، انجـام   جهـت آزمایشـات   برداري تولیدات

 هـا و  دسـتگاه  کالیبراسـیون  و هـا، نگهـداري   شمارش میکرو ارگانیسم میکروبی،

میکروبی، ثبت اطالعات و آمار باشد. این شـغل   آزمایشات در رفته کار به وسایل

 باشد. ، تولید و مدیر باال دستی در آزمایشگاه میQCدر ارتباط با 

هـاي پخـش    بررسی شـرایط و رزومـه شـرکت    :. مشاغل بخش فروش11

اي محصوالت شرکت و انعقـاد قـرارداد بـا ایـن      ریزي توزیع منطقه رحاستانی، ط

مند کردن سیستم توزیع)، فـروش کـاال بـه مشـتریان (توزیـع       ها (ضابطه شرکت

ها، بررسی و مطالعه مداوم بازار فروش و بررسـی   کنندگان) و بررسی عملکرد آن

 بندي محصوالت و تبلیغـات شـرکت جهـت یـافتن نقـاط قـوت و       وضعیت بسته

هاي مطالعـه بـازار)، اجـراي برنامـه      ضعف حضور در بازار (از طریق تشکیل گروه

تـر و افـزایش فـروش،     بازار و راهکارهاي منجر به حضـور در بازارهـاي گسـترده   

منـد (بـر اسـاس نـوع فـروش، حجـم        اعمال تخفیف فروش موردي و یا ضـابطه 

ـ   کاال،سقف مبلغ خریـداري شـده و...)، حضـور در نمایشـگاه     هـا،   ازآموزيهـا و ب

تبلیغات و تجارت الکترونیک با توسعه سایت شرکت و حضور در عرصه سوشـال  

بینی نیاز بازار از طریق ثبت سفارش و افزایش فروش (ناشی از  مارکتینگ، پیش

هاي اجرا شده براي افـزایش فـروش)، ایجـاد شـرایط حضـور در       بازخورد برنامه

فراهم سازي حضور مؤثر محصـوالت   المللی، بررسی وضعیت بازار و بازارهاي بین

ــا      ــب ب ــش متناس ــن بخ ــایف ای ــوع وظ ــرف و... مجم ــاي مص ــد در بازاره جدی

ها در بخـش مارکتینـگ قابـل تنطـیم و تغییـر اسـت.        گذاري کارآفرین سیاست

هاي توزیع و  سپاري فروش و مدیریت سیستم مجموع وظایف باال بر مبناي برون

ترین شیوه فروش است کـه   پا مناسباند که براي یک شرکت نو پخش ارائه شده

 سازي گسترده ندارد. نیاز به هزینه باال و ساختارهاي
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اسـناد مـالی،     ریزي مالی، بررسی و تأییـد کلیـه   برنامه :مالی –. اداري 12

هـاي   هاي حسابداري و کنترل نقـدینگی، اداره سیسـتم   هدایت و کنترل فعالیت

طابق بـا قـوانین و مقـررات مـالی و     حسابداري و دفترداري به نحو کارا و مؤثر م

قانونی، نگهداري و کنترل حساب اعتبـارات واگـذاري و هزینـه شـده، مـدیریت      

اجتمـاعی و   هاي مالیاتی و امور بیمه شرکت و جوابگوي سـازمان تـأمین   فعالیت

مـدت   هـاي بلنـد و میـان    اداره دارایی، هماهنگی با مدیر عامل در تدوین برنامـه 

هـاي   ها و برنامه هاي مالی شرکت براساس سیاست م رویهمالی شرکت، تدوین اه

روز رسـانی   مـدت و بـه   هـاي کوتـاه   مدت مالی شرکت، تدوین برنامه بلند و میان

مدت مالی شـرکت بـا همـاهنگی معـاون اجرایـی مـدیرعامل و        هاي میان برنامه

هـا، تعیـین نـرخ اسـتاندارد نیـروي انسـانی شـرکت بـا همکـاري           مدیران پروژه

مالی و اداري و معاون اجرایی مـدیر عامـل، صـدور اسـناد صـندوق و       واحدهاي

هاي نقدي، انجام اقـدامات الزم در زمینـه پرداخـت حقـوق و      دریافت و پرداخت

دستمزد، ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیـه وقـایع مـالی در دفـاتر دسـتمزد،      

هـا،   زینـه هـا و ه  هاي احتمـالی در پرداخـت   بررسی و تعیین انحرافات و مغایرت

ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات، ساعات کار تلـف شـده، اقـالم انبارهـا و     

و... از  موارد مشابه، صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات بیمـه، مالیـات، وام  

  کاري است. مهمترین وظایف این بخش

. مسئول بهداشت وحفاظت فنی در واحدهاي فـرآوري گیاهـان   13

هاي راهبـردي سـالمت،    از گروه صنعت بخش فناوري از جمله مشاغل: دارویی

هـایی از قبیـل،    باشد که بایـد داراي شایسـتگی   طب ایرانی و گیاهان دارویی می

 هاي مرتبط با ایمنی و حفاظـت فنـی، سـاماندهی    نگارش و تدوین دستورالعمل

هـاي گیاهـان    کنترل ایمنی و بازرسی در واحد تولیدي فـرآورده  ،5Sکار  محیط

 سـازي  ، طراحـی و پیـاده  OHSASاي  حرفـه  بهداشت و ایمنی مدیریتدارویی، 

هـا و   دسـتگاه  -هـا   ، کنترل ایمنـی و بازرسـی سیسـتم   HSEمشی خط و برنامه
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تجهیزات حمل و نقل و انبارش، کنترل و مـدیریت اطفـاء حریـق، پیشـگیري و     

تجزیـه و   -زا و اثرات گیاهان دارویی پـر کـاربرد، ثبـت     کنترل عوامل حساسیت

دارد و با همه مشاغل تعریـف شـده در واحـد     بر  حلیل حوادث ناشی از کاررا درت

 در ارتباط است.

هـایی از قبیـل، تحویـل مـواد      شغل انباردار داراي شایستگی انباردار:. 14

ها، ثبت کـاالي ورودي (صـدور    بندي ورودي به انبار و نگهداري آن اولیه و بسته

دور حواله مصرف)، دریافت و نگهـداري و  رسید تحویل) و ثبت و تحویل کاال (ص

ریـزي و کنتـرل و    کـردن انبارهـا، برنامـه    تحویل به واحدهاي متقاضی، مدیریت

آوري ضایعات انبار را در بردارد و بـا مشـاغلی    ها، کنترل و جمع ارزیابی موجودي

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

ـ  خـط  تعمیـرات  و هـداري نگ . تکنسین15 ایـن شـغل داراي   د: تولی

هـاي فنـی و تعمیـرات     هایی از قبیل سازماندهی امـور فنـی، بازرسـی    شایستگی

، محاســبات فنـی و اقتصــادي در مهندسـی نــت خـط تولیــد    PM -پیشـگیري  

هـا، کنتـرل و    هاي جامد از گیاهان دارویی، نگهداري و تعمیرات دستگاه فرآورده

شاغل در خط تولید، ثبت اطالعات و ارائه گـزارش را در   ن فنیانظارت بر کارگر

بر دارد و با مشاغلی همچون سرپرست خـط تولیـد نیمـه جامـدات، سرپرسـت      

نگهداري و تعمیرات خط تولید نیمه جامدات و مسئول کنترل کیفیـت و مـدیر   

  تولید و مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است.

شغلی است از گـروه   دارویی: انگیاه از جامدات تولید خط . کارگر16

هـاي راهبـردي سـالمت، طـب ایرانـی و گیاهـان دارویـی         صنعت بخش فناوري

 از بنـدي  بسته ظروف هایی از قبیل دریافت و کنترل باشد و داراي شایستگی می

هـاي   هاي نیمه جامدات گیاهی(کرم و پماد)، کار بـا دسـتگاه   انبار، تولید فرآورده

و  وزن، ظـاهر  نظـر  از دارویـی  مـواد  از شـده  پر ظروف تولید کرم و پماد، کنترل

اطالعـات و   موقت، ثبـت  نگهداري و تولیدي محصول بندي، انبارشبسته الزامات
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ارائه گزارش را در بر دارد و با مشاغلی، همچون سرپرست خط تولیـد جامـدات،   

سرپرست نگهداري و تعمیرات خط تولید جامدات و مسـئول کنتـرل کیفیـت و    

 ید و مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است.مدیر تول

  پروژه ياجرا يزمان بند

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

ن قاعـده  یـ ز از ایـ ن یصنعت ياحداث واحدها .پروژه است يدر دوران اجرا يزیر

    .ستین یمستثن

و قاعده مند کـردن آنهـا   ا ه تیفعال یضمن سازماندهها  تیفعال يزمان بند

ـ  یـ بـه ا  .گردد می ص به موقع منابعیت بهتر و تخصیریباعث مد ن ین منظـور اول

است کـه انجـام بـه موقـع آنهـا       یاساسهاي  تیک پروژه به فعالیشکستن  ،قدم

    .گردد می ز پروژهیت آمیباعث خاتمه موفق

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

واحـد   يه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره برداریقات اولیاز مرحله تحقها  تیعالف

    .کند ینیش بیت را پیهر فعال يد و زمان مناسب برایرا برآورد نما یصنعت

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

ده پـروژه را  ن شـ یـی کند که بتواند در مـدت تع  يزیبرنامه ر يها را طور تیفعال

مـوارد باعـث وارد نمـودن     یپروژه در برخ ير در اجرایچرا که تاخ ،ل دهدیتحو

ن برنامـه  یـ در ا .باشـد  مـی  ار سـخت یخواهد شـد کـه جبـران آن بسـ     یخسارات

ربط شروع یمختلف از ادارات ذ يپروژه با خذ مجوزها ياجرا یاساس يها تیفعال

تهـا  یک از فعالیـ زمان انجام هر  .شود می ختم يبهره بردار شده و به اخذ پروانه

ت یـ در اتمـام بـه موقـع فعال    یو مشکالت احتمالها  تیز با توجه به حجم فعالین

اخـذ   يتـوان بـه مقـررات ادار    مـی  ن مشـکالت یاز جمله ا .شود می ن زدهیتخم

.. اشـاره  .وی شیآزماي ن آالت و مشکالت راه اندازیمشکالت سفارش ماش ،مجوز
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( نمـودار   يزمـان بنـد   يزیبرنامه ر ،ن صنعتیاهاي  یژگیبه و لذا با توجه .کرد

    .طرح در شکل زیر نشان داده شده است يگانت ) اجرا

زمانبنـدي ضـروري اسـت کـه کـارآفرین      هاي  یاد آوري این نکته در برنامه

باید برخـی ضـروریات را بـه     ،براي کوتاه کردن مدت زمان ایده تا تجاري سازي

ز این موارد ثبت برند است که این پروسه زمانبر یکی ا .صورت موازي انجام دهد

طراحی بسـته   .باشد می است و در عین حال از موارد ضروري براي اخذ مجوزها

فرموالسیون هم همزمان با ایجاد طـرح   ،و موضوع مهم انتخاب محصولها  بندي

  .کوتاه تر شودهاي  باید انجام شود تا زمان

ز هم کوتـاهتر  واخذ مجهاي  ده زمانبا توجه به تفویض اختیارهاي انجام ش

زمـان   ،مواد غذایی و مجوزهاي با ادعـاي دارویـی  هاي  اما از بین مجوز ،شده اند

کوتاهتري براي اخذ مجوزهاي مواد غذایی وجود دارد و محصوالت سریعتر وارد 

  .شوند می بازار فروش
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  پروژه اجراي بندي زمان .9 جدول

  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

اخذ مجوزهاي ابتداي کار 

هاي  (جواز تاسیس و تاییدیه

  شروع غذا و دارو )

0 0                     

انعقاد قرارداد و خرید زمین از 

  صنعتیهاي  شرکت شهرك
  0                             

                           0 0 0  )تامین منابع مالی (وام بانکی

ات ساختمان یلعم ياجرا

  يساز
     0 0  0  0  0  0  0  0  0                      

                    0 0 0 0 0 0              ساتینصب تاس

ن آالت و ید ماشیسفارش خر

  ساخت
              0  0  0  0  0  0  0                  

ن آالت و تولید ینصب ماش

  آزمایشی
                          0  0  0              

            0                                  پروانه بهره برداري صنایع

      0  0  0  0                                 پروانه تاسیس غذا و دارو

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0                          پروانه ساخت محصوالت
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  پنجمفصل 

  مدیریت مالی
  

  

  

بخش بسیار و تأثیرگذاري براي افزایش ضریب موفقیت تبـدیل ایـده بـه ثـروت     

ارآفرین شـروع  مدیریت مالی است که در عمل با تأمین منابع مالی براي یک کـ 

رسد و بـا   شود، زیرا بدون منابع مالی الزم و کافی یک کار به تولید انبوه نمی می

این بخش بـراي کـارآفرین شـامل     تواند ادامه یابد که نمی  کیفیت الزم و رقابتی

  باشد: موارد زیر می

  تامین مالی

  مدیریت مالی؛ -

  حسابداري. -

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

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

در این بخش به نحوه تأمین منابع مالی در یک پروژه و طرح کسب و کـار،  

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

 پردازیم. رح میو در مرحله بعد به محاسبات مالی و اقتصادي ط
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 هاي تأمین منابع مالی  روش

آهسته وپیوسته، یعنی شروع از یـک شـرکت بسـیار کوچـک؛      روش اول:

هـاي قبـل از تولیـد از طریـق      ترین شیوه، کم کردن هزینـه  کار مناسب براي این

هـا   هـاي آن  هاي علم و فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاه استفاده از فضاي پارك

هـاي تولیـدي بـراي تولیـد      عد استفاده از طرفیت خالی واحداست و در مرحله ب

  انبوه محصوالت است. 

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

میزان و اندازه کسـب و کـار بسـیار بـه منـابع مـالی       ؛ تولیدي فعالیت صنعتی و

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

کند. تعداد این افـراد   اندازي فعالیت کارآفرینی می صورت مستقل شروع به راه به

گـذاري معمـول    هـاي کـارآفرینی ایـن روش سـرمایه     بسیار کم بوده در فعالیـت 

  نیست.

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

گذار در کنار مجري قرار بگیـرد تـا    ایهروش به الگوهاي جهانی باشد، یعنی سرم

گذاري کرده و توسعه دهند. به این افراد فرشتگان نجـات   فعالیت صنعتی را پایه

گــذاران از منــابع رســمی، ماننــد  گوینــد. تمــام ســرمایه کســب و کــار هــم مــی

هــاي خصوصــی و دولتــی نیســتند بسـیاري از افــراد پولــدار بــه دنبــال   شـرکت 

  هاي مناسب هستند. موقعیت

کنـد   گذاران را به عنوان کسانی تعریف می ویلیام اي. وتزل این نوع سرمایه

اند و حاال به تـازه واردیـن قـول حمایـت مـالی       که خودشان پول به دست آورده

هـا و فـن بازارهـا و بـازار بـورس ایـده و فنـاوري         دهند. حضور در نمایشـگاه  می

 سریعترین راه ایجاد ارتباط با این افراد است. 



95  

    
 

 فصل پنجم: مدیریت مالی

 

گـذاري   گـذارها داشـتن طـرح کسـب و کـار، ارزش      مذاکره با سرمایه براي

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

است. (کارآفرینان محترم به سایت فن بازار ملـی ایـران و سـایت دفتـر تجـاري      

  شود).سازي و انتقال فناوري سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزي مراجعه 

استفاده از منابع مـالی بـانکی؛ یکـی از کارکردهـاي اصـلی      روش چهارم: 

ها تخصیص منابع مالی از طریق اعطاي تسهیالت به متقاضیان دریافت آن  بانک

  است. 

معرفی از طریق نهادهاي دولتـی در قالـب    ها: نحوه تقاضاي اعتبار طرح

هاي عامـل قـرار    بانکهاي خاصی است که در اختیار  وجوه اداره شده که بودجه

گیرد، متقاضی از طریق جواز تأسیس اخذ شده و ارائـه طـرح کسـب و کـار      می

هـاي دولتـی    کند. سازمان یاب تقاضاي اعتبار می خود با ثبت نام در سایت بهین

ها و اهلیت سنجی متقاضی اقدام بـه   با فراخوان از بین متقاضیان و ارزیابی طرح

ا افـراد حقیقـی و حقـوقی بـا مراجعـه بـه شـعب        کند ی معرفی افراد به بانک می

دهنـد و بانـک بـا     ها درخواست خود براي دریافـت تسـهیالت را ارائـه مـی     بانک

بررسی و ارزیابی متقاضی، در قبال دریافت سـبدي از وثـایق اقـدام بـه اعطـاي      

  کند. تسهیالت می

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

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

ها نهفته است. بنابراین اگر بانک بخواهد  هاي فنی و تکنولوژیک آن در توانمندي

هـاي الزم   بنیان بپردازد، بایـد از امکانـات و توانـایی    هاي دانش به ارزیابی شرکت

کنولوژیـک نیـز برخـوردار باشـند. امـا      هاي فنـی و ت  براي ارزیابی این توانمندي

هاي مالی اسـت، اغلـب از    هایشان متمرکز در حوزه ي توانمندي ها که عمده بانک

هـاي ناشـی    انجام چنین ارزیابی عاجز هستند. بدین ترتیب براي پوشش ریسک

کننـد. امـا    بنیان تقاضاي وثایق بیشـتري مـی   هاي دانش از این مسئله، از شرکت
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هـاي کوچـک و    یـان متقاضـی تسـهیالت، عمومـاً شـرکت     بن هاي دانـش  شرکت

تواننـد وثـایق    متوسطی هستند که از دارایی چندانی برخـوردار نیسـتند و نمـی   

بنیـان   هاي دانـش  مورد درخواست بانک را تهیه کنند. بدین ترتیب عموم شرکت

 از دستیابی به منابع بانکی محروم هستند.

بنیـان   نشهاي دا راي شرکتهاي موجود ب استفاده از حمایت روش پنجم:

  پذیر است. هاي مخاطره و صندوق

ریـزي کـرده    روش قبلی براي تأمین مالی برنامه 4کارآفرین به هر کدام از 

تواند از روش پنج هم استفاده کند. پس الزم است یک کارآفرین پیش  باشد، می

و هـاي نوپـا    هـاي موجـود بـراي شـرکت     ها و حمایت نامه از هر کاري تمام آیین

هاي دانش بنیـان کـامالً وجـود     تولیدي را مطالعه کند (در سایت ارزیابی شرکت

  ها اقدام کند. داري از آن دارند) و براي بهره

  سازي و تجاري يفناور ،کننده از پژوهش تیحماهاي  سازمان

  ؛معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري -

 ؛بنیاد ملی نخبگان -

فناوري گیاهان دارویـی   د توسعه علوم وستادهاي راهبردي (از جمله ستا -

  ؛و طب سنتی)

صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن سازمان صنایع کوچـک (وزارت   -

  ؛صنایع)

  ؛هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش -

  ؛بنیاد علوم و تکنولوژي ایرانیان -

  ؛فن بازار ملی ایران -

  ؛هاي نوین صندوق توسعه فناوري -

  ؛توسعه تکنولوژي ایرانصندوق مالی  -

  ؛صندوق حمایت از پژوهشگران -
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  ؛صندوق توسعه فناوري شریف -

  ؛هاي علم و فناوري و مراکز رشد پارك -

  .صنایع معدنی ایران سازمان توسعه نوسازي معادن و -

  محاسبات مالی و اقتصادي

هاي اقتصادي طرح، ابتدا الزم اسـت   به منظور تعیین میزان سوددهی و شاخص

اي،  هـاي سـرمایه   هـا (کـل هزینـه    هاي مالی که مشتمل بر برآورد هزینه سیبرر

هاي مواد اولیـه، تعمیـرات و نگهـداري، باالسـري کارخانـه، اسـتهالك) و        هزینه

 باشد باید صورت گیرد. تنظیم جداول مالی می

بایسـت جـداول سـود و زیـان،      همچنین براي تعیین وضعیت مالی نیز می

بینـی و   سـال) پـیش   5نامه طـرح بـراي دوره معـین (   گردش وجوه نقدي و تراز

هـا   تنظیم گردد. این جداول باید همزمان و هماهنگ تکمیل گردنـد زیـرا در آن  

  ترازي خواهند داشت. ارقام مشترکی وجود دارند که نیاز به هم

هـا و   اي از نسبت نماید تا پاره تجزیه و تحلیل وضعیت مالی طرح ایجاب می

رح در صنعت نیز محاسبه شوند تـا بـر مبنـاي میـزان     هاي اقتصادي مط شاخص

باشـد)   ها (که به شـرایط خـاص هـر کشـور مربـوط مـی       مطلوبیت هر یک از آن

ها حاصل  دیدگاه کامل و جامعی نسبت به برآوردهاي مالی اقتصادي و مبانی آن

  گردد.

در این فصل با ارائه معیارهاي محاسبه هـر یـک از مـوارد بـرآورد سـرمایه      

هـاي ثابـت و متغیـر طـرح،      در گردش و توضیح پیرامون هر یک، هزینهثابت و 

پیش بینی و قیمت تمام شده و همچنین سود سالیانه طرح محاسبه شده است. 

  اند. هاي مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی قرار گرفته سپس مهمترین شاخص

ائـه  در پایان این فصل ضمن ارائه جـداول سـود و زیـان و ترازنامـه و... و ار    

  رساند. هاي اقتصادي، توجیه پذیري طرح را به اثبات می کاملی از شاخص
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  اطالعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن

هـاي مربـوط    هاي فنی انجام شده، هزینه در این بخش طبق محاسبات و بررسی

به سرمایه در گردش واحد از جمله هزینه مواد اولیه مصرفی، تأمین انواع انرژي 

د نیاز (آب، برق، سوخت و...)، نیروي انسانی (حقوق، مزایـا و بیمـه) و سـایر    مور

 موارد برآورد خواهد شد.

  انه و ارزش فروشید سالیبرنامه تول

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

 شود. می

  واحد عملکرد طیشرا .10 جدول

مت فروش یق

 انه (م ر)یسال

  حدمت وایق

 (هزارریال)
 واحد

 یت اسمیظرف

 انهیسال
 نام محصوالت

  گیاهیهاي  انواع نوشیدنی 2،400،000 جعبه 22 52800

 جمع کل 52800

ساعته در  8 نوبت 1 باشد که در می روز 270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

 روز است.

هـاي مـواد اولیـه بـر اسـاس       قیمت :الف) مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی

  هاي داخلی و بازارهاي عمده فروشی تعیین گردیده است. تعالم از شرکتاس
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 یمصرف هیاول مواد نیتأم نهیهز برآورد .11 جدول

 هینام ماده اول محل انهیمصرف سال واحد مت واحد (هزارریال)یق )م رانه (یارزش سال

 petظرف  داخلی 2،400،000 عدد 7 16800

 مقوایی جعبه داخلی 2،400،000 عدد 4 9600

 کارتن مادر داخلی 24،000,0 عدد 15 360

 بروشور داخلی 41 کیلوگرم 75 3,04

 جمع  26,763,3

  

انرژي مورد نیاز: انواع انرژي مـورد نیـاز شـامل     هاي تأمین انواع ب) هزینه

باشد که مقادیر مورد نیاز هر یـک محاسـبه شـده اسـت.      آب، برق و سوخت می

هاي اعالم شـده از سـوي    رژي بر مبناي آخرین نرخبهاي واحد هر یک از انواع ان

هاي مربوطه تعیین شده و بر مبناي آن هزینه مربوط به آنها محاسـبه   وزارتخانه

  شده است.

  ازین مورد يانرژ انواع نیتأم نهیهز .12 جدول

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

 برق کیلووات ساعت 1000000 900 900

 آب متر مکعب 8480 2830 24

 یعیگاز طب متر مکعب 5000 700 3٫5

 جمع کل 927٫5

ج) هزینه خدمات نیروي انسانی: برآورد تعداد نیروي انسانی مورد نیـاز در  

پذیرد. همچنین مبناي محاسبه حقوق ماهیانـه هـر    هاي مختلف صورت می رده

لیه برآوردهاي نیـروي  هاي متداول است. بر این اساس ک یک از پرسنل نیز معیار

هاي مربوط به آن (حقوق و مزایـاي سـالیانه) و جمـع     انسانی مورد نیاز و هزینه

  گردند. هاي مزبور تعیین می کل هزینه

براي برآورد نسبتاً دقیق پاداش و عیدي و اضافه کاري احتمـالی، محاسـبه   

گـردد. همچنـین بـر اسـاس مصـوبات       مـی   ماه محاسبه 14حقوق سالیانه براي 

درصد از کل حقوق پرسنل به عنوان حق بیمه  23اجتماعی  سازمان بیمه تأمین
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تأمین اجتماعی (شـامل بیمـه خـدمات درمـانی، بیمـه از کـار افتـادگی، بیمـه         

باشدکه باید بـه جمـع    بازنشستگی و بیمه بیکاري) هزینه بیمه سهم کارفرما می

  کل حقوق پرداخت شده اضافه شود. 

 یانسان يروین ماتخد هاي نهیهز  .13 جدول

  
  ازیمورد ن یانسان يروین  تعداد انهیمتوسط حقوق ماه

 اخذ مجوزها ،بازاریابی و فروش 3 20000  840

 مالی –کارپردازي اداري  2 25000  700

 انباردار 1 20000  280

 کارگر 7 15000  1470

 نگهبان 1 15000  210

 مسئول فنی 1 70000  980

   
 تعداد کل 15

 انهیسال يایوق و مزاجمع حق  4480

 درصد ) جمع حقوق 23مه ( ینه بیهز  883٫2

 کل جمع  5363٫2

 

  بندي و برآورد سرمایه در گردش جمع

  شود: سرمایه در گردش طرح مطابق الگوي زیر محاسبه می

الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز: هزینه مـواد اولیـه و قطعـات مصـرفی     

روز کـاري و مـواد خـارجی     90اخلی واحد براي یک دوره سفارش (مواد د

  شود. روز کاري) به عنوان بخشی از سرمایه در گردش لحاظ می 100

ب) حقوق و دستمزد کارکنان: هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بـه مـدت   

روز کاري) محاسبه و در برآورد سرمایه در گـردش   68سال (معادل  0,25

  شود.  لحاظ می

روز کـاري واحـد بـه     65ین انرژي مورد نیاز ج) انرژي مورد نیاز: هزینه تأم

  شود. عنوان بخشی از سرمایه در گردش محاسبه می
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روز کاري واحـد نیـز جزئـی از     60هاي فروش  هاي فروش: هزینه د) هزینه

درصد ارزش فـروش سـالیانه    1هاي فروش  سرمایه در گردش است (هزینه

  است.)

محاسـبات و کـاهش    هـا: بـراي افـزایش قابلیـت اطمینـان      ي) سایر هزینه

  شود. ها افزوده می درصد موارد فوق به جمع هزینه 5ریسک، 

 گردش در هیسرما اقالم  جمع .14 جدول

  شرح  يکار يتعداد /روزها  ارزش ( م ر )

 یه داخلیمواد اول 90  8921٫013

 یه خارجیمواد اول 100  0

 کارکنان يایحقوق و مزا 68  1350٫732

 يانواع انرژ 65  223٫2867

 درصد فروش)1فروش(هاي  نهیهز 60  1173٫333

 درصد) موارد باال 5(  يجارهاي  نهیر هزیسا  583٫4182

 ه در گردشیجمع کل سرما  12251٫78

  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن

هاي متعلق به واحد صنعتی است کـه   منظور از سرمایه ثابت، آن گروه از دارایی

دائمی دارند و به منظور استفاده در جریان عملیات جاري  ماهیتی نسبتاً ثابت یا

هـاي   شوندکه بـه سـرمایه ثابـت، دارایـی     شرکت و نه براي فروش، نگهداري می

  گردد. اي یا دارایی بلند مدت نیز اطالق می سرمایه

هـا و تجهیـزات خـط     توان دسـتگاه  دهنده سرمایه ثابت می از اجزاء تشکیل

سازي، وسایط نقلیه، اثاثـه   زمین، ساختمان و محوطهتولید، تأسیسات زیربنایی، 

  برداري و... را نام برد. هاي قبل از بهره اداري، هزینه و لوازم

گرچه هیچ معیاري براي حداقل طـول عمـر الزم شـمول یـک دارایـی در      

ها بایـد بـیش از یـک سـال      طبقه سرمایه ثابت وجود ندارد، اما این قبیل دارایی

هاي پرداخت شده براي اقالمی که هر ساله از بین  یرا هزینهدوام داشته باشند؛ ز

  شود. هاي تولید سالیانه محسوب می روند جزء هزینه می
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هاي ثابت بـه اسـتثناي زمـین (زمینـی کـه بـراي        با گذشت زمان، سرمایه

دهی خود را از دسـت   گیرد) قابلیت بهره احداث ساختمان مورد استفاده قرار می

هـا بایـد در طـی عمـر      بهاي تمام شده این قبیـل دارایـی  دهند. بدین لحاظ  می

  مفیدشان به طور منظم به تدریج به حساب هزینه منظور گردد.

شـود کـه ارزش    این کاهش تدریجی بهاي تمام شده، استهالك نامیده مـی 

قابل بازیافت دارایی مستهلک شده در تـاریخ خـروج از خـدمت ارزش اسـقاطی     

  شود.   خوانده می

دهنـده   تمام شده نسبت به ارزش اسـقاط دارایـی ثابـت، نشـان    مازاد بهاي 

مبلغی است که باید طی دوره عمر مفید دارایی به عنـوان هزینـه اسـتهالك در    

ها لحاظ شود. چنانچه ارزش اسقاط در مقایسه با بهاي تمام شده دارایـی   حساب

  نظر کرد. توان از آن صرف قابل توجه نباشد، در محاسبه استهالك می

ــراي محاســبه هزینــه اســتهالك وجــود دارد کــه    روش  هــاي مختلفــی ب

  ترین آن، محاسبه هزینه استهالك به روش خطی است. متداول

در این روش مازاد بهاي تمام شده دارایی نسبت به ارزش اسقاط، به طـور   

شـود و هـر سـاله ایـن مقـدار بـه حسـاب         مساوي در طول عمر آن تقسیم مـی 

  شود. یهاي استهالك منظور م هزینه

  آالت و تجهیزات خط تولید هزینه ماشین

هـاي   هزینه ماشین آالت و تجهیزات به کار رفته در خط تولید بر اساس استعالم

هاي اعـالم   هاي معتبر برآورد شده است که عالوه بر نرخ به عمل آمده از شرکت

آالت  انـدازي ماشـین   هایی نیز جهـت نصـب و راه   شده از سوي سازندگان، هزینه

  خواهد شد. صرف
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  ثابت سرمایه برآورد  .15 جدول

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

 kg/hr400بویلر بخار استاندارد  1 320  320

500  500 1 
به همراه -درب بند اتوماتیک-درب گذار-دستگاه پرکن

 شیشه شوي

 دستگاه تقطیر و اسانس گیري 1 260  260

 پاستوریزهوان  1 170  170

 دستگاه تقطیر داراي توري و سکو 1 170  170

 کمپرسور 1 160  160

 جداره استیل 1مخزن  3 100  300

 جداره استیل 2مخزن  1 55  55

 پمپ استیل 1 60  60

 جرثقیل دستی 1 5  5

 لوله و اتصاالت دستگاهها 1 50  50

 آون 1 40  40

 انکوباتور 1 27٫6  27٫6

 اتوکالو 1 30  30

 کلونجر 1 30  30

 هود میکروبی 1 52  52

 هود شیمیایی(بخش شیمیایی میکروبی) 1 21  21

 ترازو دیجیتال 1 11٫5  11٫5

 بن ماري 1 15٫5  15٫5

 محیط کشت 1 17٫4  17٫4

 معرف کواکس 1 1٫7  1٫7

 شیشه آالت آزمایشگاهی 1 2  2

1200  1200 1 gc 

 درصد ) موارد باال 5(  ر مذکوریر موارد غیسا 41

 جمع  3539٫7

 نه نصبیهز  100

 جمع کل  3639٫7
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  عمومی ساتیتأس و زاتیتجه نهیهز  .16 جدول

  عنوان  تعداد  قیمت واحد(م ر)  مت ( م ر )یق

 کیلو وات آمپر با ترانس 35خرید امتیاز برق بقدرت  1 190  190

 بهمراه لوله کشی یاز آب شهرك صنعتید امتیخر 1 50  50

  
 بانشعاب فاضال 1 60

 بخاري گازي 3 15  45

 یبهمراه لوله کش مترمکعب 50د امتیاز و کنتور گاز یخر 1 60  60

 کولر گازي 10 22  220

 آبسرد کن 1 5  5

 سرور مرکزي با نرم افزار اداري مالی 1 200  200

 دیزل ژنراتور 1 200  200

 و سیستم ارتباط تلفنی دوربین 6با  دوربین مدار بسته 6 50  300

 جمع 852  1270

  ساختمان و سازي محوطه .17 جدول

  جمع
 نه واحدیهز

  ال )یر 1000(
  شرح  مقدار کار  واحد

 حیو تسط يخاکبردار  1000 مترمکعب 4٫5  4٫5

 یوارکشیو د یحصار کش  140 متر مربع 1000  140

 و آسفالت یابان کشیخ  100 متر مربع 230  23

 ییسبز و روشنا يفضا  100 متر مربع 1500  150

  400 متر مربع 5500  2200
-دیوار کاشی-کف سرامیک - gmpسالن تولید طبق اصول 

 سقف کاذب

 طبقه با قفسه بندي 2انبار در   150 متر مربع 5000  750

 آزمایشگاهیهاي  شگاه با کابینتیآزما  50 متر مربع 7000  350

 رختکن و سرویس بهداشتی  50 متر مربع 3500  175

 با تمام امکانات يان ادارساختم  100 متر مربع 4000  400

 و سرایداري ینگهبان  70 متر مربع 3000  210

 يجمع کل ساختمان و محوطه ساز  4402٫5

 نیزم  1000 متر مربع 500  500

 جمع کل  4902٫5
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 نقل و حمل لیوسا و هینقل وسائل نهیهز .18 جدول

  شرح  تعداد  م ر ) مت واحد (یق  ) مت کل ( م ریق

 نوانت نیسا 1 400  400

 لیفتراك 1 550  550

 جمع کل  950

  ينه اثاثه اداریهز

 مبلغ يه اثاثه اداریبابت ته ي،دین واحد تولیا يبا در نظر گرفتن حجم امور ادار

  شود. می در نظر گرفته الیون ریلیم 229٫8

  اداري لوازم و اثاثیه .19 جدول

  شرح  تعداد  ) م ر مت واحد (یق  ) مت کل ( م ریق

 دستگاه lcd 15مونیتورهاي  ر باوتیکامپ 4 10  40

 پرینتر 4 0٫7  2٫8

 لپ تاپ 2 35  70

 فکس لیزري 1 15  15

 تلفن 4 0٫5  2

100  100 
 

 .کمد بایگانی وها، فایل ،میز و صندلی :وسایل اداري شامل

 جمع کل  229٫8

برداري   هاي قبل از بهره هزینه  

گـذاري   ه و در سـرمایه برداري به روش زیر محاسـبه شـد   هاي قبل از بهره هزینه

  شود. ثابت لحاظ می

الف) هزینه مطالعات اولیه: بابت هزینـه مطالعـات مقـدماتی و تهیـه طـرح      

% و بابت دریافـت مجوزهـاي الزم    3/0توجیهی و جواز تأسیس واحد و... معادل 

گـذاري ثابـت لحـاظ     درصـد سـرمایه   1/0براي تأسیس و ثبت شـرکت معـادل   

  شود. می
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 065/0هـا معـادل    دادها و تسهیالت مالی: ایـن هزینـه  ب) هزینه ثبت قرار

  شود. درصد میزان وام بانکی در نظر گرفته می

برداري آزمایشی: هزینـه   اندازي و بهره هاي مربوط به آموزش، راه ج) هزینه

ــادل   ــوزش مع ــه راه   10آم ــی و هزین ــاي پرداخت ــوق و مزای ــدازي و  روز حق ان

  شود. اولیه و انرژي در نظر گرفته میروز مواد  2برداري آزمایشی معدل  بهره

میلیون ریال و براي مدت 12هاي جاري دوره اجراي طرح: ماهانه  د) هزینه

  شود. ماه در نظر گرفته می 10

هاي  درصد موارد فوق به عنوان هزینه 5/3هاي پیش بینی نشده:  ح) هزینه

  شود. برداري در نظر گرفته می بینی نشده قبل از بهره پیش

  

  برداري بهره از قبل هاي هزینه .20 جدول

  شرح  توسعه

 ه ثابت)ی% سرما0٫3.(.و ییه طرح اجرای، تهینه مطالعات مقدماتیهز  31٫476

 ه ثابت)ی% سرما0٫1مختلف( يافت مجوزهایس شرکت و دریتأسهاي  نهیهز  10٫492

 طرح يدر دوره اجرا يجارهاي  نهیهز  800

 )ی% وام بانک0٫065(یالت بانکیسهافت تیمربوط به درهاي  نهیهز  16٫51637

 )يه وانرژیروزمواداول2روز حقوق و 10(یشیآزما يو بهره بردار يآموزش، راه اندازهاي  نهیهز  381٫5457513

 % موارد باال)3٫5( يقبل از بهره بردارهاي  نهیر هزیسا  43٫40105425

 جمع کل  1283٫431176
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و برآورد سرمایه ثابت  بندي اجزاء جمع  

  کند. گذاري ثابت مورد نیاز طرح را برآورد می م حاصل، کل سرمایهرق

  

  ثابت سرمایه برآورد .21 جدول

  شرح  مبلغ(م ر)

 دیزات تولین آالت و تجهیماش  3639٫7

 یسات عمومیزات و تأسیتجه  1270

 ه و حمل و نقلیط نقلیوسا  950

 يساختمان و محوطه ساز  4402٫5

 يه و لوازم اداریاثاث  229٫8

 نیزم  500

 % موارد باال)1٫5نشده ( ینیش بیپهاي  نهیهز  164٫88

 يقبل از بهره بردارهاي  نهیهز  1283٫43

 جمع  12440٫31

 گذاري کل سرمایه

گـذاري ثابـت و سـرمایه در گـردش طـرح مقـدار کـل         با توجه مقادیر سـرمایه 

یه درصـد سـرما   90شود. الزم به ذکر است که معـادل   گذاري برآورد می سرمایه

هاي مالی طرح مـد   ثابت از طریق وام بانکی تأمین خواهد شد که در تنظیم تراز

  گیرد. نظر قرار می

  گذاري سرمایه کل برآورد .21 جدول

  جمع
  یمتقاض  بانک

  شرح
  مبلغ ( م ر )  درصد  مبلغ ( م ر )  درصد

 ه ثابتیسرما 2488٫062 0٫2 9552٫249 0٫8  12440٫31

 ه در گردشیسرما 12251٫78 1 0 0  12251٫78

 يه گذاریجمع کل سرما 14739٫84479 9552٫24894  24692٫09
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 هاي تولید هزینه 7

گـذاري مـورد نیـاز جهـت احـداث و       براي تولید هر محصول عـالوه بـر سـرمایه   

هایی نیز باید به صورت سـاالنه و در طـول دوره فعالیـت     اندازي واحد، هزینه راه

ل اقالمـی ماننـد؛ حقـوق کارکنـان، تـأمین      ها شـام  واحد منظور کرد. این هزینه

شـود تـا    هاي ثابت و متغیـر بـرآورد مـی    باشد. در این بخش هزینه انرژي و... می

هـاي   بتوان بر اساس آن نسبت به تهیه ترازهاي مالی طرح و محاسـبه شـاخص  

  مالی و اقتصادي اقدام کرد.

غییـر  هـاي اسـت کـه بـا ت     هاي ثابت، هزینه هزینه :هاي ثابت الف) هزینه

کند. هر چند با به صفر رسـیدن میـزان تولیـد (تعطیلـی      سطح تولید تغییر نمی

شـوند ولـی در تجزیـه و     کارخانه) بعضی از اقالم هزینـه ثابـت نیـز حـذف مـی     

توان فرض کـرد کـه    هاي مالی با توجه به کوتاه مدت بودن وقفه فوق، می تحلیل

هـایی هزینـه بیمـه     ین هزینههاي چن ها وجود دارند. از بارزترین مثال این هزینه

اي نیز کـامالً   باشند. بعضی از اقالم هزینه کارخانه و هزینه تسهیالت دریافتی می

ثابت نیستند؛ ولی تا حدودي ماهیت ثابت دارند.؛ به عنوان مثال هزینـه حقـوق   

کارکنان دفتر مرکزي و اداري واحد بستگی به میزان تولید نـدارد. همچنـین بـا    

مقدار تولید، هزینه حقوق پرسنل تولیدي نیز ثابـت اسـت. از    تغییرات جزیی در

درصـد خقـوق کارکنـان بـه      85  این رو براي در نظر گرفتن چنـین اسـتقاللی   

  هـایی   شود. بنابراین بـراي تفکیـک چنـین بخـش     عنوان هزینه ثابت منظور می

ل شود. در جـدو  ها به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می درصدي از این هزینه

بندي شده است. در ستون درصـد ایـن    اجزاء هزینه ثابت این واحد ارائه و جمع

تعیین شده است که ماهیت ثبـات ایـن هزینـه و حـدود اسـتقالل آن از         جدول

  میزان تولید چه مقداري است.
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ثابت هاي هزینه برآورد .22 جدول  

  شرح  درصد  ) مبلغ ( م ر

 کارکنان يایحقوق و مزا 85  4558٫72

 يانواع انرژ 20  185٫4997

 نه استهالكیهز 100  1125٫229

 ير و نگهدارینه تعمیهز 10  50٫0279

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز  207٫1817

 دیتولهاي  نهیجمع هز  6126٫659

 یاتیعملهاي  نهیهز 15  624٫6

 % سرمایه ثابت) 0٫2مه کارخانه (ینه بیهز  24٫88062

 % مقدار وام)2(یافتیالت درینه تسهیهز 100  191٫045

 جمع  6967٫184

 

هاي متغیر اقالمی از هزینه هستند کـه بـا    هزینه هاي متغیر: ب)هزینه 2

یابند. به عنوان مثال هـر چـه مقـدار تولیـد بیشـتر       تغییر سطح تولید تغییر می

نسبت به مواد اولیه بیشتري مورد نیاز است. در این بخش نیز بعضی اقالم   شود،

باشـد. بـه عنـوان     درصـد نمـی  100ولی بستگی آن  کند  ظرفیت تولید تغییر می

مثال با افزایش یا کاهش تولید در حـدود کـم، هزینـه حقـوق کارکنـان تغییـر       

کند، ولی در صورتی که افزایش تولید، منجر به اضافه کـاري شـود، هزینـه     نمی

کمتـر شـود، بـه کـاهش     یابد و یا اگر تولید از سـطح خاصـی    حقوق افزایش می

درصـد از   15یابد. به ایـن منظـور    شود و حقوق نیز کاهش می پرسنل منجر می

شود. در سایر موارد نیـز   هزینه حقوق کارکنان به عنوان هزینه متغیر منظور می

شـود. جـدول زیـر     اي به این بخـش اختصـاص داده مـی    درصدي از اقالم هزینه

    دهد. نشان می ابستگی آن به تغییرات هزینه متغیر واحد را همراه با درصد و
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  متغیر هاي هزینه برآورد .23 جدول

  شرح  درصد  ) م ر مبلغ (

 ه و قطعاتیمواد اول 100  26763٫0375

 کارکنان يایحقوق و مزا 15  804٫48

 يانواع انرژ 80  741٫99872

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90  450٫2511

 % موارد باال)3٫5د(یتول نشده ینیش بیپهاي  نهیهز  1006٫591856

 دیتولهاي  نهیجمع هز  29766٫35918

 یاتیعملهاي  نهیهز 85  3539٫4

 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز  33305٫75918

  

هاي ثابـت و متغیـر    با محاسبه هزینه :هاي سالیانه ج) برآورد کل هزینه

    گردد. بندي می هاي طرح مطابق جدول جمع طرح، کل هزینه

  

 سالیانه هزینه کل برآورد .24 جدول

  شرح  ) م ر مبلغ (

 نه ثابتیهز  6967٫184105

 رینه متغیهز  33305٫75918

 انهیسالهاي  نهیجمع کل هز  40272٫94328
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  ارزیابی مالی و اقتصادي طرح

هـاي اقتصـادي طـرح     هـاي مـالی و شـاخص    نتایج محاسبات کامپیوتري صورت

هاي اصلی آن از قبیل  توان به شاخص حاکی از سودآوري طرح بوده و عمدتاً می

هـاي برگشـت سـرمایه و     نرخ بازده داخلی، میزان تولید در نقطه سربه سر، سال

نسبت سود و زیان ویژه بـه سـرمایه نقـدي تأکیـد کـرد کـه دلیـل قـاطعی بـر          

گـذاري   پذیري و پایداري اقتصادي طرح و وجود اطمینان کافی در سرمایه توجیه

  باشد. واحدها میگونه  براي احداث این

  مالی محاسبات نتایج .25 جدول

  

  سالیانه تولید برنامه .26 جدول

مت فروش یق

 انه ( م ر )یسال

مت واحد( یق

 هزارریال )
 واحد

 یت اسمیظرف

 انهیسال
 نام محصوالت

  گیاهیهاي  انواع نوشیدنی 2،400،000 جعبه 22 52800

 جمع کل 52800

 میلیول ریال 52800: جمع کل ارزش تولید سالیانه

 اول درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال 

  سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

    80        90       100       100         100  

 مقدار شرح فیرد

  100 درصد سهم منابع داخلی 1

  35٫74 درصد تولید در نقطه سربه سر 2

  4٫12 هاي برگشت سرمایه سال 3

  829٫35 ریال) 1000000سرمایه گذاري ثابت سرانه ( 4

  4٫86 نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدي 5
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روز در سال است که هر شـیفت کـاري    270تعداد روز کاري در این واحد 

  ساعت در روز است. 7,5معادل

 اخذ وام

درصـد سـرمایه ثابـت منهـاي زمـین و معـادل        80وام مورد درخواست معـادل 

 باشد.   میلیون ریال می12462,7
 تولید هاي هزینه .27 جدول

  شرح  ) ( م ر یارزش دارائ  درصد  )مبلغ (م ر

 زاتین آالت و تجهیماش 3639٫7 10  363٫97

 ساتیتأس 1270 10  127

 ل حمل و نقلیوسا 950 10  95

 يساختمان و محوطه ساز 4402٫5 5  220٫125

 ياثاثه و لوازم ادار 229٫8 20  45٫96

 نشده(هزینه پیش بینی نشده سرمایه ثابت) ینیش بینه پیهز 164٫88 10  16٫488

 ثابت یجمع استهالك دارائ  868٫543

 ينه قبل از بهره برداریاستهالك هز 1283٫431176 20  256٫6862

 نه استهالكیجمع کل هز  1125٫229

  

  نگهداري و تعمیر هاي هزینه .28 جدول

  شرح  ) ( م ریارزش دارائ  درصد  ) مبلغ ( م ر

 زاتین آالت و تجهیماش 3639٫7 5  181٫985

 ساتیتأس 1270 10  127

 ل حمل و نقلیوسا 950 10  95

 يساختمان و محوطه ساز 4402٫5 2  88٫05

 نشده(هزینه پیش بینی نشده سرمایه ثابت) ینیش بینه پیهز 164٫88 5  8٫244

 ير و نگهدارینه تعمیجمع کل هز  500٫279
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  شرح  ) ر مبلغ ( م

 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز  1200

 شگاهیآزما يجارهاي  نهیهز  60

 % فروش ساالنه)5فروش (هاي  نهیهز  2640

 % فروش ساالنه)0٫5( حمل و نقلهاي  نهیهز  264

 یاتیعملهاي  نهیجمع کل هز  4164

  

  ثابت هاي نهیهز برآورد  .29 جدول

  شرح  درصد  ) مبلغ ( م ر

 کارکنان يایحقوق و مزا 85  4558٫72

 يانواع انرژ 20  185٫4997

 نه استهالكیهز 100  1125٫229

 ير و نگهدارینه تعمیهز 10  50٫0279

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز  207٫1817

 دیتولهاي  نهیجمع هز  6126٫659

 یاتیعملهاي  نهیهز 15  624٫6

 % سرمایه ثابت) 0٫2مه کارخانه (ینه بیهز  24٫88062

 % مقدار وام)2(یافتیالت درینه تسهیهز 100  191٫045

 جمع  6967٫184

  

 )یاسم تیظرف اساس ر(بریمتغ هاي نهیهز برآورد  .30 جدول

  شرح  درصد  ) م ر مبلغ (

 ه و قطعاتیمواد اول 100  26763٫0375

 کارکنان يایحقوق و مزا 15  804٫48

 يانواع انرژ 80  741٫99872

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90  450٫2511

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز  1006٫591856

 دیتولهاي  نهیجمع هز  29766٫35918

 یاتیعملهاي  نهیهز 85  3539٫4

 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز  33305٫75918
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 )یاسم تیظرف اساس (بر انهیسال هاي نهیهز کل برآورد .31 جدول

  شرح  ) م ر مبلغ (

 نه ثابتیهز  6967٫184105

 رینه متغیهز  33305٫75918

 انهیسالهاي  نهیجمع کل هز  40272٫94328

  

  افزوده ارزش محاسبه .32 جدول

  5363٫2  حقوق کارمندان و کارگران

  642٫5  اتیمه و مالیب

  868٫5  استهالك

  1200  يدفتر مرکزهاي  نهیهز

  264  حمل و نقلهاي  نهیهز

  2570  ت مبنایانه در ظرفیود سالس

  0  ریسا

  10908٫2  جمع ارزش افزوده

 
 یداخل منابع سهم محاسبه .33 جدول

  26،763,04  یه داخلیمواد اول

  5،363  حقوق کارگران

  643  اتیمه و مالیب

  868٫5  استهالك

  1200  يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز

  264  فروش و حمل ونقلهاي  نهیهز

  2570  ت مبنایانه در ظرفیسود سال

  9417٫82  ریسا

  47089٫1  کل جمع
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  مالی  .34 ولجد

  0٫23  ه سود خالصیحاش  18870٫6 نه نقطه سربه سریهز

  54٫67  سرانه ير بنایسطح ز  35٫74  درصد نقطه سربه سر

  0٫23  نسبت سود به فروش  24٫28  هینرخ بازگشت سرما

  0٫97  هیماسر نسبت سود به  4٫12  هیبازگشت سرما يسالها

  4٫86  يه نقدینسبت سود به سرما  0٫98  ه ثابتیه در گردش به سرماینسبت سرما

  100  یدرصد سهم منابع داخل  829٫35  ثابت سرانه يه گذاریسرما

  29٫26  درصد ارزش ماشین آالت به سرمایه ثابت

  3520,0 فروش سرانه

  357,55 متوسط حقوق سرانه

  0,21 درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

  27,09 هاي تولید درصد ارزش افزوده بر مبناي هزینه

  0,25 حاشیه سود عملیاتی
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تیمـوتی چـه چیـزي یـک رهبـر       بـاتلر  ،کـراوس یانـت   ،اپلگیت لینـدا  .1

ــق مــی ي  مدرســه، وحیــد غفــوري :متــرجم، ســازد؟ کــارآفرین را موفّ

 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف ،وکار هاروارد کسب

  اسناد و منابع اطالعاتی منتشر شده سازمان غذا و داروي کشور  .2

فـروردین   ،، سـایت همشـهري  دهنده مصرف نوشابه در ایران آمار تکان .3

1395 

/ اقتصـاد آنالیـن / بهمـن     بازار عرقیات سنتی؛ فرصتی براي کارآفرینی .4

95  

آب  ،وهید کننده انواع آبمیتول يواحدها یو بهداشت یحداقل ضوابط فن .5

کنسـانتره و   ،بتشـر  ،نکتار، انـواع نوشـیدنی   ،سبزیجات و صیفی جات

 1392مردادماه  :بازنگري سوم/  پوره

مهـرداد رکنـی    ،نیرویکردي نوین در مدیریت استراتژیک منـابع انسـا   .6

   http://tablighcity.comرضا فرهی بیلویی،نژاد

جـاد سـازمان   یدر کشـور(طرح ا  ینیت توسـعه کـارآفر  یریساز و کار مد .7

مـرداد مـاه    ،نـان یش اول، دفتـر توسـعه امـور کارآفر   یرای)، وینیکارآفر

1386  
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 Human Resource Management ، ترجمـه: سید رسول روناسـی  .8

International Digest, VOL15, NO 3, 2007 ،  ماهنامه اندیشـه

 تبلیغ سیتی منتشر شده در ،گستر سایپا

همـاپور   و غالمرضـا  نادري ،میرخاور زهرا ،فریدنیا رضا ،شهبازي شراره .9

هـاي   نشـرکتاب  و چاپ ناشر شرکت ،خشکبار و ییدارو گیاهان،مسعود

 1395 ی،درس

ام و گنـدابی شـهر   ،کالنتـري سـمانه   ،طهماسبی نـادري چگنـی زهـرا    .10

 یـی، دارو اهـان یگهـاي   رکارخانه فرآوردهیاستاندارد شغلی مد ،همکاران

و  يراهبـرد  يفنـاور  یگروه شـغل  ،1/69/6112 آموزش شغل یکد مل

ن یخ تــدویتــار یــی،اهــان دارویاولویــت دار ســالمت، طــب ســنتی و گ

 1393 :استاندارد

گنـدابی شـهرام و    ،کالنتـري سـمانه   ،طهماسبی نـادري چگنـی زهـرا    .11

ـ   استاندارد شـغلی   ،همکاران در  یمسئول بهداشـت وحفاظـت فن

 آمــوزش شــغل یکــد ملــ ،یــیاهــان دارویگ يفــرآور يواحــدها

و اولویـت دار سـالمت،    يراهبـرد  يفنـاور  یگروه شغل ،1/117/6112

  1393 :ن استانداردیخ تدویتار یی،اهان دارویطب سنتی و گ

 ،گنــدابی شــهرام ،طهماســبی نــادري چگنــی زهــرا ،کالنتــري ســمانه .12

آموزش شـغل   یکد مل ،ستاندارد شغلی کارگر فنی خط تولید عرقیاتا

و اولویت دار سالمت، طـب   يراهبرد يفناور ی، گروه شغل1/66/6112

   1393: ن استانداردیخ تدویتار یی،اهان دارویسنتی و گ

 ،کالنتري سـمانه و همکـاران   ،نادري چگنی گندابی شهرام، طهماسبی .13

هـاي   داروهـا و فـرآورده   ییایمیاه شـ شگیاستاندارد شغلی تکنسین آزما
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