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طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی 
  وساخت تابلوهای فلکسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٨۶  تهيه شده در سال 



  طرح خدمات تبليغاتی،چاپی  ساخت تابلوهای فلکسی
  

  :اهداف طرح
ر دن خ  -١ ين ب تغال و از ب اد اش ای  ايج تفاده از تواناييه اری و اس ای بيک ع ه ل

د و                     سته در عرصه تولي د و شاي ار آم بالقوه و بالفعل نيروهای متخصص ک
  خدمت رسانی به طبقات مختلف جامعه

اد           : ارايه خدمات تبليغاتی فرهنگی شامل         -٢ ابلو های فلکسی در ابع ساخت ت
اتی اعم        –و اندازه ها و طرحهای مختلف        روژه های تبليغ ام پ وار  انج از دي

 نويسی، پارچه نويسی در سطح وسيع
ر        : ارايه خدمات چاپی شامل    -٣ ابلو سازی        (چاپ فلکسی و بن ر مجموعه ت زي

ت ه         ) اس منان، و اراي تان س سی در اس اپ فلک تگاه چ ين دس رفتن اول ا گ ب
 خدمات کامپيوتری

  .... تسليت مناسبتهای محرم و چاپ پارچه های تبليغاتی اعم ازمکه کربال  -۴
  

  کلی طرحاطالعات 
  
اتی    :عنوان فعاليت    -١ د وسايل تبليغ تجاری  فرهنگی     ( ايجاد کارگاه خدماتی تولي

اتی                    ابلو های تبليغ دازی ت آموزشی و ارايی خدمات تبليغاتی اعم از ساخت و راه ان
اخت و راه    د و س ف تولي اد مختل ه ابع داد و ب ه تع اده ای ب ای شهری و ج بيلبورده

سی،تابلو سازی،چاپ سيلک،          اندازی تابلو های فلکسی ،د       سی،پارچه نوي وار نوي ي
  چاپ فلکسی، مهر سازی،

  
رق -٢ امين آب و ب ه  :ت رق و لول بکه سراسری ب ق ش اه از طري رق کارگ  آب و ب

  .کشی شهری تامين می گردد
  
  )مطابق جدول زير خواهد بود (:سرمايه گذاری -٣
  

         ارقام به هزار ريالجدول سرمايه گذاری پروژه                               
  نوع هزينه

  سرمايه گذاری
  جمع کل %٣۶شخصی   %۶۴بانک

  ٣٩٩٠٣١  ١۴٩٠٣١  ٢۵٠٠٠٠  ثابت

  ٩٣۶٠٠  ٩٣۶٠٠  -  جاری

  ۴٩٢۶٣١  ٢۴٢۶٣١  ٢۵٠٠٠٠  جمع کل

 



  
  :اهداف پروژه -۴

     
  ارايه خدمات تبليغات و چاپی    :الف
  ايجاد اشتغال: ب
  
شريح طرح -۵ تفاده :ت ا اس ز  مجری طرح ب ذاری شخصی و ني از سرمايه گ

از         ورد ني وازم م د وسايل و ل مطابق جدول   (سرمايه گذاری بانک اقدام به خري
اه   )سرمايه د کارگ تن يک واح ا داش ود و ب د نم دارای انبار،اطاق (ثابت خواه

ه               ) استراحت،سالن اصلی  سبت ب از ن ورد ني پس از خريد ابزار االت و ادوات م
ز           توليد محصوالت خود اقدام نم     وده که در صورت لزوم نسبت به نصب آنها ني

ه          . اقدام خواهد نمود   جزييات توليد محصوالت و نصب تابلوهای تبليغاتی و اراي
  :خدمات به شرح ذيل ميباشد

  :تابلوهای برجسته فلزی -الف
ر        ... جهت معرفی اماکن تجاری، اداری، فرهنگی و           -    ه ب شود ک تفاده مي اس

ه         .نصب می گردد  سر درب واحدهای مورد نظر       نحوه کار بدين ترتيب است ک
اخته   ای مختلف س ل ه ا پروفي اد آن ب ه ابع ا توجه ب ابلو ب دا اسکلت اصلی ت ابت
ر روی اسکلت توسط          ه و ب ميشود و سپس اسکلت  ورقهای خمکاری شده تهي
زی و در نهايت حروف و اشکال برجسته                   پرچ نصب ميگردد سپس رنگ آمي

 شده بود بر روی تابلو نصب گرديده و به محل   ای که از قبل طراحی و ساخته      
  .مورد نظر انتقال و نصب می گردد

  : دستگاه چاپ فلکسی -ب
ط در     -    د و فق ود نميباش منان موج تان س ال حاضر در اس تگاه در ح ن دس اي

ر داری                    ره ب دازه های مختلف در حل به مراکز استانهای پيشرفته کشور در ان
د ی باش تگاه . م ت: مشخصات دس ام  دس ا ن ره ب شور ک اخت ک ورد نظر س گاه م

1440DPI , DGI  می باشد  متر۵٠ متروطول ٨/١چاپ تاعرض  با قابليت  
  .کافی ميباشد ٣×۴راه اندازی اين دستگاه يک اتاقجهت فضای مورد نياز

تگاه       ن دس ی است اي ر رنگ امپيوتر و پرينت امل ک از ش ورد ني انبی م وازم ج  ل
ر        مخصوص چاپ تابلو های فلکسی ،بنر      ه پی از چاپ ب  و سلفون می باشد ک

اژ      م مونت ر روی ه ره ب يله گي ه بوس ود ب ده ب ه ش ل تهي ه از قب کلتی ک    روی اس
شت   رار دادن در پ ا ق ابی ب نايی از مهت ه روش از ب د و در صورت ني می گردن

ود  ی ش تفاده م ابلو اس ف  .ت اکن مختل ر در ام ای س ابلو ه لفون در ت فلکسی و س
شته     تفاده گ ورد های      جهت معرفی اس ينما و بيل رده های س ر مخصوص پ و بن

  .تبليغاتی می باشد
  



  هيزات موجود در کارگاه ابزار آالت و تج
   ارقام به هزار ريال 

  هزينه کل  بهای واحد  تعداد  شرح رديف

  ۴٠٠٠  ۴٠٠٠   دستگاه١ هوا برش ودستگاه جوش برق  ١
  ٢٧٠٠  ٢٧٠٠   دستگاه١   بوش۶/١قيچی برقی   ٢
  ١١٠٠  ١١٠٠   دستگاه١  اره عمود بربوش  ٣
  ٩٠٠  ٩٠٠   دستگاه١  دلر سه کاره متابلو  ۴

  ١۵٠٠  ١۵٠٠   دستگاه١  سنگ فرز بوش  ۵
  ١۵٠٠  ١۵٠٠   دستگاه١   دو سيلندر١۵٠کمپر سور  ۶

  ٢۵٠  ٢۵٠   دستگاه١  قيچی چپ بر وراست بر  ٧
  ۴٠٠  ۴٠٠   دستگاه١  پيستوله رنگ پاش آسترو  ٨

  ٢۵٠  ٢۵٠   دستگاه١  پيستوله سايه پاش آسترو  ٩
  ٨٠٠  ٨٠٠   سری١  جعبه ابزار کامل  ١٠

  ١٣٠  ١٣   متر١٠  شيلنگ کمپر سورها  ١١

  ١٧٠  ١٧٠   سری١  قلم مو  ١٢

  ١٨٠٠  ١٨٠٠  متر مربع١٠  ميز کار  ١٣

  ١۶٠  ١۶٠   عدد١  کپسول گاز  ١۴

  ٢٨٠  ٢٨٠   عدد١  کپسول آتش نشانی  ١۵

  ١۵٠٠  ١۵٠٠   سری١  ابزار آالت تعميراتی  ١۶
  ٨٠  ٨٠   عدد١  هجعبه کمکهای اولي  ١٧
  ١١٧٠  ١١٧٠   دستگاه١  دستگاه خم ورق  ١٨

  ١٨۶٩٠  :جمع کل
  



  : اموال و اثاثه موجودجدول
  ارقام به هزار ريال

  
 رديف

  
  شرح

  
  تعداد

  
 بهای واحد

  
  هزينه کل

  ۶۵٠٠  ۶۵٠٠  يک دستگاه  p4کامپيوتر طراحی   ١

  ٢٨٠٠  ٢٨٠٠  يک دستگاه  پرينتر سياه و سفيد ليزری  ٢

  ٨٠٠  ٨٠٠  يک دستگاه  رايتر  ٣

  ١٩۵٠  ١٩۵٠  يک دستگاه  اسکنر  ۴

  ۵٠٠  ۵٠٠   عدد١  ميز کامپيوتر  ۵

  ٨٠٠  ٨٠٠  يک رشته  خط تلفن  ۶

  ٨٠٠  ٨٠٠  يک رشته  خط فاکس  ٧

  ١٢٠٠  ١٢٠٠  يک عدد  دستگاه فاکس  ٨

  ١۵٣۵٠  :جمع کل

  
     

  بر آورد ميزان هزينه های ثابت، هزينه های سرمايه ای
  

   ای                 جدول هزينه های سرمايه
  ارقام به هزار

  ميزان هزينه  شرح هزينه  رديف

  ٢٩٠٠٠٠  ماشين آالت مورد نياز دستگاه  ١

  ٢٢۵٠٠  لوازم جانبی دستگاه  ٢

  ٣١٢۵٠  %١٠پيش بينی نشده   ٣

  ٣۴٣٧۵٠  :جمع کل

  



  جدول هزينه های قبل از بهره برداری    
  ارقام به هزار

  هزينه کل  شرح  رديف

ه طرح،مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت هزينه تهي  ١
  )هزينه های سرمايه ای% ٢(قراردهای بانکی

٧٠٠٠  

  ٣١١۶  حقوق ماهانه% ٢هزينه آموزش پرسنل   ٢

 روز ١۵(هزينه های راه اندازی و توليد آزمايشی  ٣
  )هزينه های آب و برق سوخت

١١١٢۵  

  ٢١٢۴١  :جمع کل

  
  
  

  :هزينه استهالک
    

  ساالنه         جدول محاسبه ميزان استهالک 
  ارقام به هزار ريال

  
 رديف

  
  شرح

  
  ارزش دارايی

  
  درصد

  
هزينه استهالک 

  ساالنه
  ٣١٢۵٠  %١٠  ٣١٢۵٠٠  ماشين آالت  ١

  ١٨۶٩  %١٠  ١٨۶٩٠  تجهيزات  ٢

  ١۵٣۵  %١٠  ١۵٣۵٠  اموال و اثاثيه  ٣

  ٣۴۶۵  %١٠    پيش بينی نشده  ۴

  
  :جمع کل

  
٣٨١١٩  

  



  )ميرات و برق سوخت تعبآ(هزينه های جاری 
  

  هزينه آب، برق، گاز و تلفن کارگاه دفتر شرکت -١
  جدول هزينه های آب و برق و سوخت            

   مبلغ به هزار ريال
  هزينه ساالنه  مصرف به ريال  شرح  رديف

  ۶۶٠  ۵۵٠٠٠  آب مصرفی  ١

  ١٣۵٠٠  ١١٢۵٠٠٠  برق مصرفی  ٢

  ٣١٢٠  ٢۶٠٠٠٠  گاز مصرفی  ٣

  ١١٩٢٠  ٩٩٣٣٣٣  تالفکس و اينترنت  ۴

  ٢٩٢٠٠  :جمع کل

     
 :  هزينه تعميرات  -٢

  جدول هزينه های تعميرات ساالنه         
  مبلغ به هزار ريال

هزينه و تعمير و   درصد  ارزش دارايی  شرح رديف
  نگهداری

ماشين آالت و   ١
  تجهيزات

٣٣١١٩٠  ۵%  ١۶۵۵٩  

  ١۶۵۵٩  جمع کل

  
  هزينه های جاری پارچه نويسی             -٣

  ريالارقام به هزار 
  هزينه کل  )ريال(بهای واحد  مقدار  شرح  رديف

  ١٠۴٠٠  ٢٠٠٠٠  کيلو گرم۵٢٠  رنگ  ١

  ٢۴٨٠٠  ٢٠۶۶  متر١٢٠٠٠  پارچه  ٢

  ٣۵٢٠٠  :جمع کل



  :هزينه های جاری تابلو فلکسی  -۴
  

  جدول هزينه های جاری مربوط به تابلوهای فلکسی
  ارقام به هزارريال

 بهای واحد  مقدار  شرح  رديف
 )ريالهزار(

  ينه کلهز

برق و لوازم   ١
  مربوطه

  ١٣۶٠٠  ١٢٠   متر مربع٢٨٠

  ساخت اسکلت  ٢
  

  ٢٢۴٠٠  ٨٠   متر مربع٢٨٠

  هزينه فلکسی  ٣
  

  ١١٢٠٠  ۴٠   متر مربع٢٨٠

  هزينه جوهر  ۴
  

  ١١٢٠٠  ۴٠   متر مربع٢٨٠

  :جمع کل
  

۵٨۴٠٠  

  
  
  
  برآورد حقوق و دستمزد و نيروی انسانی            -۵

  ارقام به هزار ريال
عنوان نيروی  فردي

  انسانی
حقوق   تعداد  تخصص

  ماهانه
حقوق 
  ساالنه

  سرپرست واحد  ١
  

  ٣٧٧٢٠  ٢٣٠٠  ١  مدير طرح

کارشناس   ٢
  خوشنويسی

  ٢٩۵٢٠  ١٨٠٠  ١ خوشنويس،خطاط

  نيروی توليد  ٣
  

  ٢٩۵٢٠  ١٨٠٠  ١  کارگر ماهر

  طراح کامپيوتر  ۴
  

  ٢٩۵٢٠  ١٨٠٠  ١  طراح کامپيوتر

اپراتور دستگاه   ۵
  فلکسی

  ٢٩۵٢٠  ١٨٠٠  ١  ستگاهمسيول د

 ١۵۵٨٠٠  جمع کل
  

ردد       ۴/١۶حقوق ساالنه    :تبصره وق،      ١٢.( برابرماهانه محاسبه می گ اه حق  ١ م
  )حق بيمه سهم کار فرما% ٢٠ ماه پاداش و ١ماه مرخصی، 



  جدول محاسبه سرمايه در گردش الزم          
  ارقام به هزار ريال

  مبلغ  شرح  عنوان
 و مواد اوليه امور تبليغاتی

  هزينه های جاری مربوطه
  ١۵۶٠٠  هزينه دو ماهه

  ٢۵٩۶۶  هزينه دو ماهه  حقوق و دستمزد

 روز هزينه های آب و ١۵  تنخوه گردان
  برق و گاز و تلفن

١٩٠۶  

  ۴٣۴٧٢    :جمع کل

  
  
  

  :هروژسرمايه گذاری پ
  %٣۶شخصی%       ۶۴بانک 

  
  

  جدول سرمايه گذاری پروژه                       
  ه هزار ريالارقام ب

نوع هزينه 
  سرمايه گذاری

  %١٠٠جمع کل  %٣۶شخصی  %۶۴بانک

  ٣٩٩٠٣١  ١۴٩٠٣١  ٢۵٠٠٠٠  ثابت

  ٩٣۶٠٠  ٩٣۶٠٠  -  جاری

  ۴٩٢۶٣١  ٢۴٢۶٣١  ٢۵٠٠٠٠  :جمع کل

  



  جدول کل هزينه های توليد ساالنه جاری             
  ارقام به هزار ريال

  مبلغ هزينه  شرح هزينه

  ٢٩٢٠٠  فن کارگاه دفتر شرکتهزينه آب ،برق، گاز، و تل

  ١۶۵۵٩  هزينه تعميرات و نگهداری وسايل و تجهيزات

  ١۵۵٨٠٠  هزينه حقوق و دستمزد نيروی انسانی

  ٧٨۴٠٠  هزينه های جاری تابلو های فلکسی

  ١۵٢٠٠  پارچه نويسی

  ٣٨١١٩  استهالک

  ٢١٠٠٠  هزينه تسهيالت مالی ثابت

  ۴٢۴٨  %٢٠هزينه استهالک قبل از بهره برداری

  ١٧٩٢۶  %۵هزينه پيش بينی نشده

  ٣٧۶۴۵٢  جمع کل هزينه های جاری ساالنه

  
  

  :  در آمده پروژه
  جدول کل در آمدهای پروژه              

   ارقام به هزار ريال
  ارزش کل بهای واحد  مقدار  عنوان درآمد
  ٢٢٨٠٠٠  ١٩  متر طول١٢٠٠٠  پارچه نويسی
  ٢٢۴٠٠٠  ٨٠٠   متر مربع٢٨٠  تابلو های فلکسی

متفرقه ساالنه درآمد های 
 طراحیوساخت مهرمشاوره 

-  -  ۵٠٠٠  

  ۴۵٧٠٠٠  -  -  جمع کل در آمدها

   
در آمدهای متفرقه ساالنه شامل طراحی با کامپيوتر آموزش و خدمات کامپيوتری 

  .می باشد.…و 



  :          محاسبه سود و زيان ويژه
  ارقام به هزار ريال

  )ويژه(سود خالص  هزينه  در آمد
۴۵٧٠٠٠  

  
٣٧۶۴۵٨٠  ٢۵۴٨  

  
  
  

 ساله که در مقايسه با سود خالص از رقم کمتری ۵با احتساب تسهيالت ثابت 
  .برخوردار بوده لذا در کليه سالها اقساط بانکی براحتی قابل پرداخت می باشد

      
  
 


