طرح توجیهی تولید میز لپ تاپ
خالصه طرح :تولید میز لپ تاپ

نوع تولید :میز چوبی
تعداد شاغلین  10 :نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به ریال)
سرمایه گذاری کل طرح 11.426.000.000 :
سرمایه گذاری ثابت2.860.000.000 :
درآمد سالیانه  35.000.000.000 :ریال
دوره بازگشت سرمایه 5 :ماهه
نرخ بازدهی سرمایه % 200 :
مقدمه :
هرمحصول ویژگیها ومشخصات خاصی دارد پیش از هر گونه بررسی مالی و فنی الزم است این خصوصیات به درستی
شناخته شوند  .شناخت صحیح مشخصات وانواع مختلف محصول  ،بدون تردید  ،راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیری
های الزم درانتخاب روش عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود.

توضیح :
پس از گرایش مردم به لپ تاپ به جای کامپیوتر های رومیزی و همچنین افزایش آپارتمان نشینی و کمبود فضا جهت
قرارگیری میزهای کامپیوتر  ،ما به فکر ساخت میزهایی که فضای کمی را اشغال کنند و همچنین سبک باشند و در
عین حال به زیبایی منزل کاربران بیفزاید افتادیم.این میز با الهام گیری از طراحی های ایتالیایی طراحی و ساخته شده و
برای استفاده عموم آماده گردید.

کژدم چیست :
نوعی میز لپ تاپ است که از چوب و استیل ساخته شده است.
این میز در ایتالیا طراحی و ساخته شده و پس از آن توسط ما طراحی مجدد و بومی سازی شد.

از قابلیت های این میز:

استحکام
وزن بسیار کم(با چوب روسی  3تا  4کیلو – با چوب افرا  6تا  ۷کیلو)
قابل تنظیم ارتفاع تا  ۹0سانتیمتر
صفحه قابل تنظیم ( 360در جه افقی و  35درجه عمودی)
دارای جایگاه موبایل و ماوس
از این میز میشود در هنگام نشتن بروی مبل و صندلی استفاده نمود.به شکلی که لپ تاپ در موقعیت بسیار مناسب قرار
گیرد و باعث خستگی بدنی نشود.
همچنین در هنگام درازکش بروی تخت خواب و یا کاناپه میتوان از لپ تاپ استفاده نمود بدون اینکه به لپ تاپ صدمه
ای وارد شود.

نکاتی که باعث میشود این میز سود قابل توجهی داشته باشد:
در حال حاضر همه افراد لپ تاپ را روی پای خود میگذارند چون ابزاری وجود ندارد که بتواند نیازشان را برطرف کند.
نمونه مشابهی از این میز در ایران وجود ندارد و همگی از آهن و پالستیک ساخته شده و وارداتی از چین است که بجز
ضرر به اقتصاد مملکت  ،کیفیت مناسبی هم ندارد.
زیبایی منحصر به فردی دارد.
وزن بسیار کمی دارد.
فضای کمی را اشغال میکند.
قابل تنظیم.
هزینه ساخت یک میز با رنگ کاری(تمام شده)  40هزار تومان میشود و با قیمتی تا  300هزار تومان میشود به بازار
روانه کرد.
نکته  :کلیه محاسبات ساخت و تولید براساس  250روز کاری در سال و ساخت  ۷0میز در هر روز
 -1سرمایه گذاری ثابت طرح
1- 1
ردیف
1
2
3
4

تاسیسات و تجهیزات
شرح
دستگاه CNC 3*4
کلیه تجهیرات نجاری
قالب قطعات گردانده
قالب خم چوب
مجموع

تعداد
2
 2سری
1
 20سری

هزینه کل ریال
2.400.000.000
140.000.000
300.000.000
20.000.000
2.860.000.000

 -2هزینه جاری طرح
 2-1مواد اولیه
مصرف سالیانه
 250متر مکعب

مواد اولیه
ردیف
چوب
1
مواد رنگ آمیزی و پرداخت
 250سری
2
چوب(سمباده،سیلر،پلی استر)
 11۷00شاخه
لوله استیل
3
 35000قطعه
فلنچ
4
 1۷500سری
قطعه گردانده
5
جمع کل
نکته  :از هر متر مکعب  ۷0دستگاه میز به دست می آید.

هزینه
15.000.000

هزینه کل
3.۷50.000.000

3.000.000

۷50.000.000

80.000
30.000
16.000

۹36.000.000
1.050.000.000
280.000.000
6.۷66.000.000

 2-2حقوق و دستمزد
ردیف
1
2
3

تعداد
2
5
3

شرح
کارگر دستگاه
کارگر پرداخت چوب
کارگر نقاش
جمع کل

حقوق ماهیانه
30.000.000
۷5.000.000
45.000.000

حقوق سالیانه
360.000.000
۹00.000.000
540.000.000
1.800.000.000

جدول هزینه های جاری
ردیف
1
2

شرح
مواد اولیه
حقوق و دستمزد
جمع کل

 -3ظرفیت تولید  17500 :دستگاه
 -4قیمت فروش واحد  2.000.000 :ریال
 -5فروش کل 35.000.000.000 :ریال
 -6دوره برگشت سرمایه  5 :ماهه

هزینه
6.۷66.000.000
1.800.000.000
8.566.000.000

