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 تقريظ

 ایاران  در باا   بسیار افزوده ارزش  با و اقتصادی عظیم دارویی منبع گیاهان صنعت

 موقعیات  تواناد می آن در اشتغال هایبرنامه و هازمینه شناخت. شود یمحسوب م

 موفا   حضاور  و صاادرا   بخا   در چه و داخل در چه صنعت این به ارزشمندی

 گیاهاان  مصار   و تولید نهضت راستا، همین در. ببخشد جهانی بازارهای در ایران

برناماه  و تحمایا  کاانون  در سنتی، طب شدن فراگیر و گیاهی داروهای و دارویی

 گارای   نیاز ماورد   و کشاور  ساالمت  حاوزه  و اجتماعی -اقتصادی مدیران ریزی

 باه  و ایرانی سنتی طب و دارویی گیاهان ستاد گیریشکل. استگرفته قرار جامعه

 و ایاران  دارویای  گیاهاان  صنعت توسعه راهبردی سند اجرای و طراحی آن دنبال

. مؤیاد ایان مدعاسات    ربا   ذی داروهاای  و گیاهاان  ایان  مصر  از عمومی اقبال

بساته  انباارداری،  فرآوری، تولیدی، ابعاد در صنعت این زاییاشتغال نرخ و ظرفیت

. اسات گساترده   بسایار  آن جهاانی  هایظرفیت به عنایت با فروش و توزیع بندی،

سارمایه  اساتاندارد  نبود و دارویی گیاهان صنعت حوزه مشاغل نشدن سازماندهی

 فرآیناد  هادایت  و حمایات  برای گام اولین تا در داشت آن رب را ستاد این گذاری،

 ساودآوری  ساازی شفا  و طبیعی منابع و کشاورزی جوان آموختگاندان  اشتغال

. نمایاد  دارویی گیاهان کارآفرینی هایبسته تدوین به اقدام گذارانسرمایه برای آن

 شار   مصار ،  و اقتصاادی  تولیاد  فرایناد  از واقعای  هایداده محتوی هابسته این

 و تولیاد  مادیریت  اجماال  به و انسانی نیروی اقتصادی، بازده بازار، شناخت شغل،

 طبا   را آن از ناشای  ساود  و گاذاری  سرمایه نحوه و است حوزه این در کارآفرینی
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 مولاد،  اشاتغال  گساترش  شااهد  اسات  امیاد . دهدمی نشان اقتصادی هایفرمول

 دارویای  گیاهاان  محصاو    المللیبین و داخلی بازرگانی توسعه و داخلی مصر 

 ساالمت  و کشااورزی  هاای بخا   بکار  هاای ظرفیات  باا اساتفاده از   و بوده ایران

 شایمیایی،  داروهاای  روحای  و جسامی  جاانبی  عوارض کاه  و کشور اجتماعی

 در شارای   ایان  شا،،  بادون . یابد ارتقاء ایران جامعه در شادابی و طراو  روحیه

در  تاالش  برهمگاان  و باوده  ماؤرر  بسیار ایران کالن اقتصاد پیشرفت روند تسریع

 .است واجب اسالمی ایران توسعه به چرخه بخشی شتاب جهت

 عصاره حسن محمد دکتر

 فناوری و علوم توسعه دبیر ستاد

 سنتی طب و دارویی گیاهان
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 پيشگفتار

 هاای سیاسات  اتخااذ  موجاب  کارآفرینی، موضوع به جهان کشورهای اکثر رویکرد

 کاارآفرینی،  فرهنا   توساعه . اسات شاده  مختلف هایبخ  در نیکارآفری توسعه

 و تحقیقاا   انجاام  و آناان  باه  نیااز  ماورد  هایآموزش ارائه کارآفرینان، از حمایت

 از اجتمااعی  و اقتصادی مختلف مشکال  حل برای زمینه دراین  زم هایپژوه 

 دهاه  در جدیاد  هاای بحث از یکی کارآفرینی. برخوردار است زیادی بسیار اهمیت

 مشاکل  و کشاور  جمعیات  از جوانان با ی سهم لحاظ به نیز ایران در و بوده اخیر

 دولات  هایگزاریسیاست و هاریزیبرنامه در اصلی محورهای از یکی آنها، بیکاری

 اصاولی  هاای گام راهبردی، ریزیبرنامه ی، با توانمی کارآفرینی پرتو در. باشدمی

 .برداشت پایدارتوسعه اهدا  به نیل جهت در اقتصادی رون  برای ایپایه و

 سانتی  طاب  و دارویای  گیاهاان  فنااوری  و علوم توسعه ستاد منظور، بدین 

 تخصصای  کاارگروه  تشاکیل  باه  نسبت جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

 ایان . اسات  نماوده  اقادام  سنتی طب و دارویی گیاهان کارآفرینی و فناوری توسعه

 گیاهاان  ملای  ساند  در شاده  بینی پی  اهدا  کردن راییاج راستای در کارگروه

 دانا   و فنااوری  ساح   توساعه  و ارتقااء  بر ویژه تمرکز با و سنتی طب و دارویی

 از یکاای. گرفاات شااکل پایاادار اشااتغال و کااارآفرینی و دارویاای گیاهااان تولیااد

 گیاهاان  مختلاف  هایحوزه در کارآفرینی هایبسته تهیه کارگروه این رویکردهای

 دیاادگاه براسااا  ای نامااه شاایوه منظااور بادین  کااه بااود ساانتی طااب و یای دارو

 هاای بساته  آن باا  متناساب  و تادوین  دارویای  گیاهاان  ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائاه  خصاو   ایان  در بیشاتری  توضایحا   اداماه  در که گردید تهیه کارآفرینی

 .شود می

 اقتصاادی  تحاول  کل در و وریبهره کارآیی، افزای  ها،بسته تدوین از هد 

 ساازی  ظرفیت پایدار، توسعه اهدا  سایه در سنتی طب و دارویی گیاهان حوزه در

 طاب  و دارویای  گیاهاان  حاوزه  در کاارآفرینی  واقاع  در. است بوده توانمندسازی و

 تاامین  و ساالمت  ارتقاای  راساتای  در عماومی،  اهادا   بار  عالوه تواندمی سنتی

 و وریبهاره  ارتقاای  فارآوری،  و برداشات  و داشت کاشت، توسعه غذایی، بهداشت

مای  کلیادی  هایبرنامه و راهبردها ارائه. باشد ارربخ  تولید، کیفی و کمی بهبود

 توساعه  و ریزیبرنامه هایزمینه ساختن فراهم و هاسیاستگذاری در تغییر با تواند

 باه  تاوان مای  بااره  ایان  در کاه  باشدداشته محلوبی نتایج مد  بلند در کارآفرینی

 :کرد اشاره ذیر موارد

 .دارویی گیاهان حوزه در پایدار و مولد اشتغال ایجاد •

 زماین  به کار نیروی نسبت بودن با  علت به بیکاران بر عالوه حاضر حال در

 دوره حاین  در پنهان بیکاری نوع ی، همواره کشاورزی هایفعالیت بودن فصلی و

 توساعه  و ایجاد. دارد دوجو روستاها در فصلی بیکاری نوع ی، و کشاورزی فعالیت

به  روستاییان از گروهی برای تواندمی زایی،اشتغال ماهیت علت به دارویی گیاهان

 موقات  اشاتغال  فصالی،  بیکااران  برای و دائم و مولد اشتغال التحصیالن،فارغ ویژه

 .نماید ایجاد

 شاده  تهیاه  کاارآفرینی  هایبسته روستایی، و کشاورزی اقتصاد در تنوع ایجاد •

 .شد خواهد روستاییان و کشاورزان درآمد بیشتر ربا  و شغلی تنوع به جرمن
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 و کشااورزان  سارانه  درآماد  افازای   باعاث  کاارآفرینی  توساعه  فقر و  کاه  •

 تولیاد  و مصار   گذاری،سرمایه انداز،پس افزای  ملی، ناخالص تولید افزای 

 و کشااورزان  گیزند سح  ارتقاء و رفاه افزای  دیگر، عبار  به میشود؛ سرانه

 .شد خواهد بدین وسیله محق  روستاییان

 . کشور هایپتانسیل و تولید منابع از استفاده کارآیی و افزای  •

 تولیاد  فرآیناد  در هاا واسحه حذ  و نقل و حمل بازاریابی، هایهزینه کاه  •

 .دارویی گیاهان

 .دارویی گیاهان ضایعا  کاه  •

 اباداعا ،  و اختراعا  ربت تعداد افزای  وری،فنا سح  ارتقاء نوآوری، افزای  •

 .فنی دان  تولید

 محلای  موقعیات  شغل، شر  :شامل مؤلفه سه تبیین به شغلی، توصیف برای

 و کساب  هاای هد  شغل، از جمله شر  مؤلفه در. نیاز است خدما  یا محصول و

 ،جدیاد  و خادماتی  تولیادی،  از اعام  حرفه نوع قانونی، هایجنبه و سودآوری کار،

سارمایه  امکاان  محلای از جملاه   موقعیت مؤلفه. است مدنظر پیشرفت و هافرصت

 وجاود  و باازار  باه  دسترسای  کاافی،  فضاای  محل، محلوبیت آن، امنیت و گذاری

 . دهدمی قرار توجه مورد را بودن دستر  قابل و اولیه امکانا 

 محصاول  آن با تفاو  و جدید محصول مزایای خدما ، یا محصول مؤلفه در

 باه  توجاه  محصول، و تولید تنوع محصول، و خدما  کیفیت ویژگی، نوع، موجود،

 هاا   نوآوری و هاخالقیت نهایت در و با  کیفیت و پایین قیمت مشتریان، مالی توان

 باه  بازرگاانی،  بخ  در کارآفرینی هایبسته. گیردمی قرار توجه مورد رفته کار به
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مای  عماومی  روابا   و تبلیغاا   نینهمچ و فروش و گذاریقیمت رقابت، موضوع

 گیرناد، مای  قرار تحلیل مورد غیرمستقیم و نزدی، رقبای رقابت، درمقوله. پردازند

 و رقیاب  ضاعف  و قاو   نقاا   و رباا   یا تحول رقیب، محصو   ویژگی و مزیت

 . است اهمیت دارای ها آن عملکرد نتیجه

 از اساتفاده  و رکاا  و کسب در بازاریابی فنون فروش، و گذاریقیمت بخ  در

 مقولاه  در گیارد؛ مای  قارار  توجاه  ماورد  رقبا موقعیت و گذاریقیمت شیوه در آن

 و هاا خالقیات  و مختلاف  تبلیغاا   اقساام  و اناواع  و بودجاه  بازاریابی، در تبلیغا 

 عبارا  از استفاده جامعه، فرهن  و عر  به توجه با دادن آگهی نحوه و هانوآوری

 . دارد کار و بکس رون  در مهمی سهم جذاب،

 مادیریت  مقولاه  در رو از ایان . دارد مستقیم رابحه انسانی نیروی با کارآفرینی

 تجربای،  ساواب   و تخصاص  و مادیریت  نیااز،  ماورد  انساانی  نیروی انسانی، منابع

 رونا   در مشاتریان  و کارکناان  باا  رفتاار  ناوع  ها،آن قو  و ضعف نقا  و وظایف

باه   بودجاه  و برناماه  تهیاه  مالی، دیریتم بخ  در. است آفریننق  کار، و کسب

 آن نگهاداری  و حفا   و افتتا  برای سرمایه و میزان کار و کسب اندازی منظور راه

 قارار  بررسای  ماورد  عملیااتی  و محالعااتی  هاای هزیناه  گاذاری، سارمایه  توجیه و

 . گیرند می

 اینقشاه  گیرناد؛  قارار  هام  کنار در کامل به طور همانند، موارد این چنانچه

 و جاود  کاار  و کساب  توساعه  نحاوه  و آینده از اندازیچشم و تولید موفقیت ایبر

 کاارآفرینی،  هاای بساته  تهیاه  اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 هاای اولویات  اساا   بار  سنتی طب و دارویی گیاهان فناوری و علوم توسعه ستاد
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 اعضااء  متخصصاان،  همکااری  باا  زیار  کارآفرینی هایبسته تهیه به نسبت موجود

 امیاد . نماود  اقدام حوزه این اندیشمندان و تولیدکنندگان ها،دانشگاه علمی هیئت

 ماورر  حاوزه  این با مرتب  افراد اقتصادی توان و زاییاشتغال رشد در امر این است

 . شود واقع

 ورا در شرای  کشت فضای باز در مناط  گرمسیری؛ تولید آلوئه -

 ورا؛ فرآوری ژل آلوئه -

 دارویی؛ گیاهان خصوصی آموزش زمرک -

 فلفلی؛ نعناع تولید -

  آویشن؛ تولید -

 محمدی؛ گل تولید -

 دارویی؛ گیاهان ارگانی، تولید -

 دارویی؛ گیاهان ب، تی تولید -

 دارویی؛ گیاهان نشاء تولید -

 روستایی؛ کوچ، واحدهای در دارویی گیاهان فراوری -

 دارویی؛ گیاهان بندی وبسته کن خش، واحد -

  ؛رزماری تولید -

 لیمو؛ تولید به -

 روستایی؛ کوچ، های واحد در اسانس تولید -

 بادرنجبویه؛ تولید -

  گاوزبان؛ گل تولید -
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 دیم؛ مناط  در آویشن جایگزین کشت -

 دیم؛ مناط  در زیره جایگزین کشت -

 دارویی؛ گیاهان عصاره تغلی  -

 .گلی مریم تولید -

 آقاای  ابجنا  ارزشامند  هاای همفکاری  و هاحمایت از دانممی  زم پایان در

 گیاهاان  فنااوری  و علاوم  توساعه  ساتاد  محتارم  دبیار - عصاره حسن محمد دکتر

 .نمایم تشکر -جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت سنتی طب و دارویی

 

 ابراهیمی علی

 و فناوری توسعه دبیرکارگروه و ستاد مشاور

 کارآفرینی
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 و فناوری توسعه تخصصی کارگروه یاعضا

 سنتی طب و روییدا نگیاها کارآفرینی

 (سنتی طب و دارویی گیاهان فناوری و علوم توسعه ستاد دبیر)عصاره  حسن محمد دکتر

 کارآفرینی و فناوری توسعه تخصصی کارگروه دبیر)ورکیانی  ابراهیمی علی مهند 

 (سنتی طب و دارویی گیاهان

 (گروه کار عضو)   پور ابراهیم محسن دکتر

 (گروه کار عضو)    اکبری دکتر

 (گروه کار عضو)   بیگدلی محسن دکتر

 (گروه کار عضو)   پالوج مجتبی دکتر

 (گروه کار عضو)   زاده تقی محسن دکتر

 (گروه کار عضو)  هادی سید حاج رضا محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   دهقانی رضا محمد مهند 

 (گروه کار عضو)   حسنلو طاهره دکتر

 (گروه کار عضو)   رضایی باقر محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   رضایی علی محمد مهند 

 (گروه کار عضو)   کن سفید فاطمه دکتر

 (گروه کار عضو)    نیا صال  دکتر

 (گروه کار عضو)   کردافشاری غالمرضا دکتر

 (گروه کار عضو)   گندابی شهرام مهند 

 (گروه کار عضو)   عمویی محمد علی دکتر

 (گروه کار عضو)   غیبی فریبرز مهند 

 (گروه کار عضو)   لباسچی حسین محمد دکتر

 (گروه کار عضو)   زاده رضایی حسین دکتر

 (گروه کار عضو)    محتشمی دکتر

 (گروه کار عضو)    نجفی فرزاد دکتر
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 (گروه کار عضو)    هادیان جواد دکتر
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 مقدمه

 ایجااد  بارای  مناسابی  انگیازه  تواناد  مای  مختلاف  منااط   طبیعی وجود فلورهای

 کنااردان  فنای و   های گیاهاان دارویای باشاد کاه در     آوردهفر تولید های کارخانه

ت نهای در کاه  خروج ارز از کشور و وجود آمدن اشتغال، تخصص  زم موجب به

 .وری خواهد شدآحصول سود و حتی ارز

ر بازار تولید و حتی بازار هاد   عنوان یکی از مهمترین عوامل د بندی به بسته

عاالوه در   باه . بارد  بازارپسندی را در جوامع با  می بندی نیز میزان نوع بسته. است

همچناین کااه  حجام    . مصر  گیاهان دارویی نیز نق  بسزایی خواهد داشات 

شاود تاا    دیگار باعاث مای   و بهینه از ساویی   داری خوب  از ی، سو و انبارتولیدا

 . بندی صور  پذیرد بسته

کام،  ندی اسات کاه عاالوه بار حجام      ب ب، یکی از انواع بسته بندی تی بسته

صاور  ماشاینی    بندی باه  ستهاین نوع ب. دنبال دارد مصر  آسان گیاه دارویی را به

. نجاام داد ی کوچا، هام ا  ها وان در مساحتت ب، را می بندی تی بسته. انجام شود

 .ای ندارد شته و نیاز به فضای بزرگ کارخانهآ   آن حجم چندانی ندا زیرا ماشین
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  اهداف اجرای طرح

 .دارویی استفاده بهینه از گیاهان -4

 .انسانی التحصیالن و نیروی اشتغال فارغ -2 

 .ب، دارویی افزای  عملکرد در تولید تی -9

 . در بخ  کشاورزی افزای  درآمد ناخالص داخلی ارزآوری و -1

 .افزای  راندمان انرژی و منابع، مصر  زمان، جویی در صرفه -2

بنادی محصاو      صانایع تبادیل و بساته    صانعت کشااورزی و   هتوسع – 0

  .  دارویی

 .امکان صادرا  آنها کیفیت برتر و بازار پسندتر و تولید محصول با -1

 

 نمودار فرآیند تولید

 

 

 

 

 ( 3)انبار مواد اولیه 

 (1)خشك کردن  (1)خرد کردن  

 

 (2)شستشو 

 (3) انبار  موقت (5)بندی بسته
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 ورد نياز براي يكسال برآورد منابع توليد م

بارای  در جدول زیر پس از فهرست کردن منابع، مقادار  زم بارای هار محصاول     

 .سال آمده است ی،

 

 تعداد/مقدار عنوان محصول منابع تولید

 -مریم گلی -بادرنجبویه -نعنا فلفلی -سر شاخه آویشن مواد اولیه مستقیم

 جبهار نارن-بابونه -مرزه -رزماری -زوفا -دوسوخواسط

 کیلوگرم19444 

 عدد چسب -کارتن -جعبه مقوایی-نخ مخصوص -فیلتر مواد اولیه غیرمستقیم

 نفر 1 کارکنان/ کار در خط تولید نیروی کار مستقیم

 نفر 33 کشاورزان، رانندگان، فروشندگان  نیروی کار غیرمستقیم

 متر مربع 312 انبار و کارگاه ساختمان

الووك  -میووز کارگوواهی  -تووورونبال -نوووار نقالووه  االت ماشین

 خشك کن -(سورتر)الکتریکی

 عدد 3

 عدد 3 بك بندی تیماشین بسته بندیبسته

 عدد 3 استخر شستشو  تأسیسات

  برق ، بنزین، گاز و آب انرژی

 



21 

 

 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 روش و محل تأمین منابع تولید

 سایر اطالعات اجاره/ خرید و تملك  تأمین از نابع  تولیدم روش ومحل تأمین

  خرید مزارع ه و گل گیاهان داروییسرشاخ

-  خرید صنایع نخ مخصوص -فیلتر

  خرید صنایع جعبه مقوایی

  خرید  صنایع بك بندی تی ماشین بسته

  خرید صنایع چسب -کارتن

 سازی استریل تملك/ اجاره منطقه کارگاه

  خرید صنایع انبار

  خرید صنایع تجهیزات کارگاهی

  خرید صنایع نوار نقاله

 مديريت مالی

کند تا در مقابل شارای    های اقتصادی ایجاب می های متنوع و متغیر بنگاه فعالیت

میاان نقا     در ایان . های سریع از خود نشان دهناد  متغیر و غیرمحمئن، واکن 

آوری اطالعاا  صاحی  و باه     ها و تولیدکنندگان در جماع  مدیریت مالی این بنگاه

هار  جهات تحلیال   . ی نهایی حائز اهمیت اسات گیر ی تصمیمموقع تحلیل آنها برا

مشاخص  ( هاا  دریافات )و درآمادی ( هاا  پرداخت) ای فعالیتی  زم است اقالم هزینه

 . شوند

 ( ها پرداختی) ها هزینه( الف

شوند که باه  هایی میمشمول هزینهفعالیت  گذاری سرمایه های هزینه بررسی

 :است زیرها شامل موارد  نهاین هزی. انجامندکسب و کار میاندازی ایجاد و راه
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 ای های سرمایه هزینه -3(الف

بارداری   اد و تاسایس فعالیات و پای  از بهاره    های طی دوره ایجا  منظور پرداخت

هاا   های آبیاری، ساختمان خرید سیستم خرید زمین، های هزینه باشد که شامل می

  ، تهیاه وساای  نصب تاسیساا  و تجهیازا    تجهیزا ، و آ   و تاسیسا ، ماشین

اخاذ   هزیناه تهیاه طار  و نقشاه، مشااوره،     )برداری  های قبل از بهره نقلیه، هزینه

 هاای  و هزیناه ...( عقاد قارارداد و آماوزش و     ها و ربت شرکت و تسهیال ،مجوز

 .باشد می نشده بینی پی 

 جاری های هزینه -2( الف 

 . ابت و متغیر تولیدی استهای ر ها شامل هزینه این هزینه

باا تغییار مقادار     هاایی اسات کاه    منظور هزینه :یر تولیدیهای متغ هزینه

به عبار  دیگر، ایان بخا    . به تولید بستگی دارد کند و مستقیماً تولید، تغییر می

هاای کساب و    ه شروع کار واقعی و تداوم فعالیات که ب هستندهایی مشمول هزینه

 و داشات  اشت،ک سازی زمین، های آماده هزینه ها شامل این هزینه. انجامندکار می

دستمزد مستقیم باه کارشناساان و کاارگران دائمای و      و حقوق ،برداشت محصول

 . باشند نشده می بینی پی  های فصلی، هزینه تدارکا  و هزینه

لید، هایی است که با تغییر مقدار تو منظور هزینه :های ثابت تولیدی هزینه

ای ها  هزیناه  ها شاامل  زینهاین ه. به تولید بستگی ندارد کند و مستقیماً تغییر نمی

آ   و وساائ    هاا و تاسیساا ، ماشاین    ساختمان)استهالک و تعمییر و نگهداری 

و  های دریافتی، مالیاا  و عاوارض، تبلیغاا     ، اجاره زمین، بیمه، اقسا  وام(هنقلی
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نشاده   بینای  پای   هاای  های تخصصی و هزینه آگهی، عضویت در اصنا  و انجمن

 . باشد می

 (ها دریافتی)درآمدها ( الف

عای، تعیاین میازان    برای برآورد درآمدها، تعیین میزان تولید محصول اصالی و فر 

ایان  .  صالی و فرعای  زم اسات   ها، تعیین قیمت محصاول ا  فروش و خودمصرفی

 :باشدها شامل موارد ذیل می هزینه

 ها هاي توجيه اقتصادي فعاليت شاخص

هاای   درآمدهای ایجاد شده، بایستی شاخصو در این بخ  پس از محاسبه هزینه 

بارآورد  ...( بازده فروش، نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سارمایه و ) سودآوری

. اقتصادی و یا غیراقتصاادی اسات   ،تا اطمینان حاصل شود که انجام فعالیت شوند

های مختلاف   گذاری باشد بایستی برای سال رمایهاگر فعالیت دارای دوره تحلیل س

 ره تحلیل، هزینه و درآمدها محاسبه و با نرخ تنزیال مناساب باه ارزش کناونی    دو

(Present Value )هاای اقتصااد    رای تبدیل ارزش زمانی پول از روشب. تبدیل نمود

 .شوداستفاده ( های یکنواخت های پرداخت یکبار و سری فرمول)مهندسی 

 ناخاالص محصاول  دهد که از کل ارزش  این شاخص نشان می :بازده فروش      

به عبار  دیگار یا،   . است تولیدی چند درصد سود برای تولیدکننده حاصل شده

 . ریال فروش چند درصد سود به همراه داشته است

 بازده فروش( = سود / ارزش ناخالص ) *  344
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رزش حاال مناافع باه    این شاخص هماان نسابت ا   :نسبت فایده به هزینه

گاذاری چناد ریاال     وم که ی، ریال سارمایه به این مفه .ها است ارزش حال هزینه

( گتر، کوچکتر و یاا مسااوی واحاد   بزر)این نسبت را با واحد . راه داردمنافع به هم

دهاد یا، ریاال     سابت بزرگتار از واحاد باشاد نشاان مای      اگر ایان ن . سنجند می

بناابراین  . داشاته اسات  ز ی، ریال منفعات در بر گذاری در فعالیت، بیشتر ا سرمایه

دهاد   سبت کوچکتر از واحد باشد نشان مای اگر این ن. ت اقتصادی استانجام فعالی

. داشاته اسات  یت، کمتر از ی، ریال منفعات در بر گذاری در فعال ی، ریال سرمایه

ت مساوی یا، باشاد بساته    باگر این نس. اقتصادی استانجام فعالیت غیربنابراین 

 .های مناسب دیگر رفت ، بایستی به سراغ توجیهبه اهمیت فعالیت

 نسبت فایده به هزینه= ارزش حال درآمدها / ها  ارزش حال هزینه

حال خالص فعالیت نرخی است که ارزش :  گذاری فعالیت سرمایهنرخ بازده 

 هاا مقایساه   با نرخ بهاره بلندماد  بانا،    این نرخ را معمو ً. سازد می را برابر صفر

شاانگر آن اسات کاه    هاا باشاد ن   اگر این نرخ بزرگتر از نارخ بهاره بانا،   . کنند می

انداز سرمایه  بهره و بازدهی بیشتری نسبت به پسگذاری در فعالیت دارای  سرمایه

بتدا یا،  معمو  در این روش ا. گذاری اقتصادی است است، یعنی سرمایهدر بان، 

شود کاه ساتون اول مرباو  باه دوره تحلیال باا        جدول گردش نقدی تشکیل می

هاای   ساتون . باشد گذاری می شروع سرمایه ال صفر به عنوان سالدرنظر گرفتن س

هاای   به تعاداد ساتون  . باشد ها و ارزش ناخالص فعالیت می بعدی مربو  به هزینه

زش حال و ارزش حال خالص ایجااد  هزینه و درآمد در جدول، ستون مربو  به ار
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فتن دو نارخ تنزیال   این شاخص به روش آزمای  و خحا با در نظار گار  . گردد می

 .  گردد یفرضی محاسبه م

دهاد کاه مناافع حاصاله از      این شاخص نشان مای  :دوره برگشت سرمایه

البتاه دو  . انجام فعالیت در سال چندم، هزینه های مربوطاه را پوشا  مای دهاد    

شاخص نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه گذاری، شاخص های قوی تری 

 . نسبت به این شاخص در توجیه فعالیت می باشند

کل هزینه هوای   ( / منافع یکنواخت ساالنه) قدی ورودی ساالنه جریان ن 

 دوره برگشت سرمایه= سرمایه گذاری 

اگرکارفرما از تسهیال  بانکی استفاده نمایاد بایساتی اقساا  وام باه عناوان      

بهره وام باانکی در ساال از   . هزینه رابت تولیدی در هزینه های جاری لحاظ گردد

توضی  اینکه بهره تسهیال  بایستی باا مبلاع اصال     .فرمول زیر استفاده می گردد

در تعیاین بهاره   . محاسبه شده در سال جمع تا قس  ساا نه وام مشاخص گاردد   

 تسهیال  مبلغ وام ، مد  بازپرداخت و نرخ بهره  زم است

( = کل تسهساال  * نرخ تنزیل  ( * مد  بازپرداخت به سال +  4/ ) ) 211

 بهره تسهیال  سا نه

 اقسا  اصل وام( = کل تسهسال / زپرداخت به سال مد  با) 

کال اقساا  پرداختای    ( = سهم بهاره تساهیال  ساا نه   + سهم اصل وام  ) 

 سا نه

از هزینه های مهم دیگر محاسبه استهالک تاسیسا  و ساختمانها و ماشاین  
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آ   می باشد که بایساتی هزیناه اساتهالک  تاسیساا  و سااختمانها باه روش       

در تعیاین  .    و وسائ  نقلیه باه روش نزولای محاسابه گاردد    خحی و ماشین آ

هزینه استهالک دارایی هزینه اولیه دارایی، ارزش اسقا  و عمر مفید دارایای  زم  

 .است

 روش خطی( = هزینه اولیه   -ارزش اسقاط / ) عمر مفید دارایی  

 روش نزولی=  n /2 ( هزینه اولیه   -استهالک تا تاریخ مورد نظر )  

قیمت تمام شده محصول باا توجاه باه هزیناه      :هزینه تمام شده محصول

های اقتصادی تولید و میزان عملکرد سا نه محصول اصلی و فرعی  محاسبه مای  

 . گردد

هزینوه  ( = هزینه اقتصادی تولیود  / میزان عملکرد یا تولید ساالنه  )

 تمام شده

 توجیه اقتصادی فعالیت تولیدی مورد مطالعه در هکتار

سورمایه در  . هزارریاال بارآورد شاد    919131 سرمایه گاذاری رابات   کل 

هزینه های مواد اولیاه و بساته بنادی  و یا، مااه هزیناه       % 3گردش به میزان 

از کال   .مشوخص شود  هزارریال   132314جمعا ...حقوق و آب و برق و تلفن و

ساهم  % 2/19ساهم متقاضای و   % 2/20سرمایه گذاری  رابت و سرمایه در گردش 

 .هیال  بانکی استتس

 هزارریال محاسبه شد 41100319کل هزینه های جاری در سال اول   

 :هزیته های سرمایه گذاری رابت( الف
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

ها و تاسیسات مورد  گذاری برای ساختمان های  سرمایه هزینه -3جدول 

 (هزار ریال: )واحدنیاز 
 هزینه کل مربعهزینه هر متر  متراژ به متر مربع نوع ساختمانها و تاسیسا  ردیف

 ساختمانها

 421111 4211 411 خ  تولیدی 4

 9111 911 41 اتبار مواد اولیه 2

 42111 4211 41 شستشو و سورتین  9

 0111 211 42 اداری 1

 410111 (اجاره ماهانه)جمع ساختمانها  

 4122111 (اجاره سا نه)جمع ساختمانها  

 تاسیسا 

 هزینه کل هزینه هر واحد تعداد نوع ساختمانها و تاسیسا  ردیف

 9111 9111 4 سیستم تهویه 4

 21111 21111 ی، واحد حوض شستشو 2

 2111 4111 متر 2 قفسه انبار 9

 9111 9111 ی، عدد سیستم اطفاء حری  1

 94111 جمع تاسیسا 

 9411 %(41)هزینه پی  بینی نشده برای تاسیسا  

 91411 جمع تاسیسا 

 .باشد صور  اجاره می هها ب ی، ساختماننوع تمل: توضیحا 

آالت و تجهیزات مورد  گذاری برای ماشین های  سرمایه هزینه -2جدول 

 (هزار ریال: )واحدنیاز 

 هزینه کل هزینه هر واحد ظرفیت و قدرت تعداد نوع وسایل ردیف

ماشین بسته بنودی   3

 تی بك

بسووووته در  334 3

 دقیقه

254444 254444 

 5444 5444 متری 5/2 3 نوار نقاله 2

 344444 344444 - 3 ونیالتور 1

 14444 14444 - 3 الك الکتریکی 1
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 39444 39444 - 3 میز کارگاهی 5

 35 35 متر مکعب  24 3 منبع سوخت ذخیره 3

 35 35 متر مکعب  24 3 منبع آب 1

 54 54  3 لوله کشی آب 9

 344444 344444 کابیتی 3 خشك کن 3

 54149 %(34)نشدههزینه پیش بینی 

 551199 کل ماشین آالت و تجهیزات

 ..شرکت سازنده شرکت شادمهر می باشد: توضیحات

هزینه های  سرمایه گذاری برای خرید وسایل اداری  و  -1جدول 

 (هزار ریال: )کارگاهی و رفاهی مورد نیاز و حمل و نصب واحد
 هزینه کل هزینه هر واحد تعداد نوع وسایل ردیف

 34544 34544 3 نهرایا 3

 1254 954 5 صندلی 2

 2254 2254 3 میز 1

 5544 5544 یك سری لوازم تحریر 1

 5544 5544 3 ترازو 5

 1444 1444 3 کمد 3

 5544 5544 یك سری جعبه ابزار 1

 3254 3254 3 گاری 9

 3544 3544 یك سری وسایل نظافت 3

 344 144 نفر 1برای  البسه کارگاهی 34

 344 344 یك سری ر کارگاهیابزا 33

 1415 %(34)هزینه پیش بینی نشده 

 11925 کل وسایل اداری  و کارگاهی و رفاهی و حمل و نصب آنها

 مورد نیاز( دیپلم)هزینه های  نیروی انسانی دائم -1جدول 

) متوسط حقوق و مزابوا در مواه    تعداد عنوان پست ردیف

 (هزارریال

متوسط حقوق و مزابا 

 (هزارریال )در سال 
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 12444 3444 3 شستشو و خشك کردن گیاهان 3

 12444 3444 3 خرد کردن 2

 12444 3444 3 بسته بندی 1

 233444 - 1 کل هزینه های  نیروی انسانی دائم

مجموع متوسط حقوق و مزابا سالیانه با در نظر گرفتن عیدی و مزایای : توضیحات

 .محاسبه شده است%( 5)سالیانه پرسنل 

 یه گذاری ثابت و سرمایه در گردش و نحوه تامین آنامسر

سرمایه در گاردش  . هزارریال برآورد شد 919949کل سرمایه گذاری رابت  

هزینه های مواد اولیه و بسته بندی  و ی، ماه هزینه حقاوق و آب و  % 0به میزان 

از کال سارمایه گاذاری     . هزارریال  مشاخص شاد   132314جمعا ...برق و تلفن و

ساهم تساهیال  باانکی    % 2/19سهم متقاضی و % 2/20و سرمایه در گردش  رابت

 .است

 (هزار ریال: )هزینه های سرمایه گذاری ثابت     واحد -5جدول 

 کل هزینه شرح ردیف

 11344 تاسیسات  3

 551199 ماشین آالت و تجهیزات 2

 11925 کل وسایل اداری  و کارگاهی و رفاهی و حمل و نصب آنها 1

 233444 هزینه های  نیروی انسانی دائم کل 1

 919131 جمع  

 (هزار ریال: )هزینه های  سرمایه در گردش      واحد -3جدول 

 کل هزینه شرح ردیف

 131134 مواد اولیه و بسته بندی 3

 29593 .....تنخواه یك ماه هزینه حقوق و آب و برق و تلفن و 2

 132313 جمع
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 (هزار ریال: )ری       واحدنحوه  سرمایه گذا -1جدول 

 تسهیالت بانکی سهم متقاضی نوع سرمایه

 % مبلغ % مبلغ

 11 351324 21 233334 سرمایه گذاری ثابت                     

 14 115494 14 311933 سرمایه در گردش                     

 5/11 3444444 5/23 111943 کل سرمایه گذاری

 صول در هکتارهزینه های جاری مح

هزارریال محاسبه شد  که  41100319کل هزینه های جاری در سال اول   

به تفکی، هزینه های  مواد اولیاه، هزیناه هاای آب و بارق و ساوخت، تعمیار و       

نگهداری، هزینه استهالک و بهره تسهیال  ، هزینه بیمه کارخاناه ، هزیناه اجااره    

،  0022211بااه ترتیااب %( 41)سااا نه ساااختمانها و هزینااه پاای  بیناای نشااده

  4031،4122111،  1/214400و  211949،  0/491191،  1/420312

 . هزارریال بوده است342419

 هزینه های  مواد اولیه و بسته بندی -9جدول 

هاازار )هزینااه هاار واحااد  ظرفیت مورد انتظار محل تهیه مواد مورد نیاز

 (ریال

 (هزار ریال)هزینه کل

 9911111 91 تن 19 مزارع سرشاخه و گل

 2192211 92 بسته 13211 صنعت جعبه بسته بندی

 0022211 کل

 هزینه های  آب و برق و سوخت -3جدول 

هزار )هزینه کل  (ریال)هزینه هر واحد   مصرف ساالنه واحد شرح ردیف

 (ریال

 51444 154 324444 کیلووات برق مصرفی 3
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 35444 3544 34444 مترمکعب آب مصرفی 2

 1/32 31 334 کیلوپالس نتلف 1

 334 194 2444 مترمکعب گاز 1

 1444 1444 3444 لیتر بنزین 5

 1/323312 جمع

 های  تعمیر و نگهداری هزینه -34جدول 

 (هزار ریال)هزینه کل % ارزش دارایی شرح ردیف

 31344 34 313444 ساختمانها 3

 3244 24 13444 تاسیسات 2

 3/334311 24 551199 ماشین آالت و تجهیزات 1

وسایل اداری  و کارگاهی و رفاهی  1

 و حمل و نصب آنها

11925 32.5 5341 

 3/311494 جمع

 هزارریال: هزینه استهالک و بهره تسهیالت در طول دوره      واحد -33جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شر  ردیف

 9/4199 9/4199 9/4199 9/4199 9/4199 تاسیسا   4

ماشاااااااین آ   و  2

تجهیاازا  و وسااایل  

 ...اداری  و کارگاهی و

293292 419214 90419 24090 94144 

 92111 22143 91410 411011 211949 جمع

 1/214400 1/214400 1/214400 1/214400 1/214400 بهره تسهیال 

باه روش  ( ساال  91باا عمار   ) ها و تاسیسا  ساختمان استهالک: توضیحا 

باه روش نزولای   . ..آ   و تجهیازا  و وساایل اداری و   ی و استهالک ماشاین خح
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 . محاسبه شده است

 هزارریال: هزینه های جاری در طول دوره      واحد -32جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 9696112 8814547 8113225 7284751 6622511 مواد اولیه و بسته بندی                      

 185911 169111 153637 139671 7/126972 آب و برق و سوخت                      

 211711 3/182454 6/165867 7/151788 6/137181 تعمیر و نگهداری                      

استهالک تاسیسات و 

 ماشین آالت

241318 144614 87176 52719 32144 

 7/271166 7/271166 7/271166 7/271166 7/271166 بهره تسهیالت

دو )هزینه بیمه کارخانه

 (هزارم سرمایه ثابت

1697 1867 2153 2259 2485 

هزینه اجاره ساالنه 

 ساختمانها

1752111 1927211 2119921 2331912 2565113 

هزینه پیش بینی 

 %(11)نشده

915173 992115 1181314 1188416 1295341 

 14248742 13172465 11894349 11912151 11166918 جمع

محاسبه % 34هزینه های جاری سال های دوم به بعد براساس افزایش : توضیحات

 .شده است
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 درآمد ناخالص فعاليت

درآمد ناخالص فعالیت باا توجاه باه ظرفیات تولیاد ساا نه و فاروش هار واحاد          

یاد ساا نه   با توجه باه افازای  ظرفیات تول   . هزارریال برآورد گردید 49920111

 .   و قیمت رابت ، درآمد ناخالص فعالیت طی دوره محاسبه شد%( 41)

 درآمد ناخالص  فعالیت -31جدول 

ظرفیوووت تولیووود   نام محصول 

 ساالنه

هوزار  )فروش هور واحود     واحد

 (ریال

درآموود ناخووالص فووروش 

 (هزارریال)

 31153444 35 جعبه 934144 تی بك گیاهی

 هزارریال: لیت در طول دوره      واحددرآمد ناخالص فعا -31جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

افزایش ظرفیت تولید تی 

 (ساالنه% 34)  بك گیاهی

934144 313114 3411191 3395322 3141311 

 33551534 31113914 33334134 31333344 31153444 درآمد ناخالص فعالیت

 ی فعالیت سودآوری و توجیه اقتصاد

میلیاارد   1/49در سال اول فعالیت، کال ارزش ناخاالص محصاول تولیادی      

درآماد خاالص   . میلیاارد ریاال  بارآورد گردیاد     41ریال  و هزینه های  مربوطاه  

بازده فروش تولید محصاول در ساال اول   . میلیارد ریال  مشخص شد 9/9فعالیت 

% 0/21ه گاذاری  درصد محاسبه شده که نشان می دهد یا، ریاال سارمای    0/21

درصد ارزش ناخالص فعالیت باه   1/12به عبار  دیگر . سود به همراه داشته است

برای سال های برنامه مای تاوان چناین تفسایری     . مصر  هزینه ها رسیده است
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

با توجه به سودآوری فعالیت در سال های برنامه  تمام هزینه ها توس  . ارائه نمود

 . درآمد حاصله جبران خواهد شد

 هزینه، بازده فروش و درآمد خالص محصول -35ول جد

هزینه های جاری  سال

 (هزارریال)

درآموود ناخووالص  

 (هزارریال)

درآموود خووالص  

 (هزارریال)

بازده فروش 

)%( 

نسبت هزینوه  

 )%(ای 

 1/15 3/21 1293432 31153444 34433349 سال اول

 1/11 1/25 1113513 31333344 34332453 سال دوم

 3/11 1/23 1233133 33334134 33931113 سال سوم

 5/11 5/23 1141135 31113914 31412135 سال چهارم

 3/12 3/21 5145139 33551534 31219112 سال پنجم

و نسبت فایده باه  ( NPV)توجیه فعالیت براسا  شاخص ارزش حال خالص 

هزینه  انجام می گیرد به این صور  که بایساتی ابتادا جادول گاردش نقادی را      

ظیم و سپس ارزش حال هزینه و درآمدها محاسبه و سپس با استفاده از فرمول تن

معماو  در جادول گاردش    . های مربوطه شاخص های سودآوری را تعیین نماود 

طبا   . نقدی سال صفر را بعنوان سال شروع سرمایه گاذاری در نظار مای گیرناد    

رد ریاال  میلیاا  1/44نتایج، ارزش حال خالص فعالیت طی دوره تحلیال مثبات و   

نسبت فایده به هزینه محاسبه شده نشان مای دهاد باه ازای یا،     . برآورد گردید

لذا باا توجاه باه مثبات     . نصیب تولیدکننده خواهد شد  9/4ریال سرمایه گذاری 

بودن ارزش حال خالص فعالیت و نسبت فایده به هزیناه بزرگتار از واحاد، انجاام     

 . این فعالیت اقتصادی است
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 :کسب و کار های ریسكتعیین  (ج

 های اولیه تولید از جملهافزای  ناگهانی تورم و گرانی نهاده -4

 ورا با صدور مجوزهای واردا  بی رویهکاه  قیمت آلوئه -2

 وجود واسحه گری در بازار گیاهان دارویی از جمله آلوئه ورا -9

 کشت ناگهانی، سریع و وسیع توس  تولید کنندگان جدید -1

 ی کاه  قیمت به دلیل کشت تصاعد -2

 شرای  بد جوی از جمله سرما و گرمای بی  از حد  -0

 اپیدمی شدن نوعی بیماری در مزارع   -1

 بازاريابی -3

پل ارتباطی بین تولید و مصر  و یکای از ضاروریا    ( بازاررسانی بموقع) بازاریابی

نظام تولید کشاورزی می باشد، بحوریکه اهمیت آن در فرایند تولیادا  روساتایی   

یاا، سیسااتم فعااال و کارآمااد در بازاررسااانی محصااو    .بساایار مشااهود اساات

عملیاا   . کشاورزی، موجب تسریع روند تولیاد و افازای  محصاو   مای گاردد     

بازاریابی موجب ایجاد ارزش افازوده روی محصاو   شاده و در نتیجاه اخاتال       

حاشایه  )قیمتی میان قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصر  کنناده 

اقتصاددانان از حاشیه بازاریابی به منظور بیاان هزیناه   . ا سبب می شودر( بازاریابی

( از مزرعه تا خرده فروشای ) های انتقال محصو   کشاورزی در طول زنجیره بازار

مشکل اساسی در کشورهای در حال توسعه، وجود ی، سیساتم  . کنند استفاده می
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

خصاو  ایان مسائله    بازاریابی کارا و هماهن  می باشد و بایساتی مسائولین در   

 .  بیشتر توجه و برنامه ریزی نمایند

 تجزیه و تحلیل بازار( الف

. باشاد فاکتورهای مهمی که در  کشت و پرورش گیاهان دارویی تاریرگذار می

که موجب افزای  یا کااه  رشاد گیااه،    ... از جمله اکولوژی منحقه، میزان دما و

. شاود ت محصاو   مای  افزای  یا کااه  تولیادا  و افازای  یاا کااه  قیما      

-های دولت و نرخ تورم و دیگر عوامل اقتصادی در این روند میهمچنین سیاست

باازار   % 41 با این وجود باید تالش شود تا هر سال به میزان. باشدتواند تاریرگذار 

 .فروش محصول از طرق ذیل افزای  یابد

 همکاری با شرکتهای بزرگ و استفاده از برند آنها 

 یت تولیدبهبود کیف 

 بازاررسانی به موقع 

  حمل و نقل صحی 

 بسته بندی مناسب و تنوع آن 

  افزای  زیرکشت 

 همکاری با شرکتهای تولید فراورده های آلوئه ورا 

. برای تحق  این موضوع باید تالش شود بازارهای داخلی پوشا  داده شاود  

از جملاه  . اردبه د یل فراوانی زمینه  زم برای رشد این محصول در ایران وجود د

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودمی
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 بسته کارآفرینی بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

 گرای  مردمی به مصر  گیاهان دارویی -

تمایل غالب ماردم باه مصار  داروهاای گیااهی بجاای داروهاای         -

 شیمیایی 

 نیاز محدود به آب با توجه به ارزشمندی آب در ایران -

از طرفی به دلیل شرای  اقلیمی،میزان درجه حرار  و هزینه تولید منحقای،  

شاود  بینی مای پتانسیل رقابت محصول در بازارهای خارجی نیز وجود دارد و پی 

 .پس از ربا  بازار در داخل قدر  صادرا  محصول قحعی باشد

 طاور  هبا  و نفار 9 مساتقیم  طاور  هبا  (:بینی پی ) زایی طر  میزان اشتغال** 

 ....( راننده و کشاورز،) نفر44 غیرمستقیم

 تهایی برای اخذ تسهیال مکانیسم

 تاسیس یکی از انواع شرکت  .4

 -2ساهامی خاا       -1سهامی عام   -9تعاونی      -2دان  بنیان        -4

 با مسئولیت محدود 

 اخااذ مجااوز هااای  زم از سااازمان هااا و وزارتخانااه هااای مربوطااه      . 2
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