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 "مقدمه . 1

 

 چشم انداز

ما برای شستشوی بهتر ظروف متنوع و زیبایتان ، محصولات متنوع و مرغوبتری 

 داریم .برای سلیقه های مختلف

و با قیمت های مناسبتر . ما می خواهیم از شستشوی ظرف هایتان لذت ببرید.  

 محصولاتمان را خیلی راحت تهیه کنید و به دیگران هم سفارش کنید .

 

 اموریتم

ما سلامتی شما را وظیفۀ خود می دانیم . شما می توانید بدون ترس از زخمی 

شدن دستان لطیفتان و ترس از تمیز نشدن ظروف زیبایتان با آرامش خاطر به 

شستشو بپردازید . با محصولاتمان به شما این ارمغان را می دهیم که با آرامش و 

 هایتان را بشویید  .آسودگی ، خیلی سریعتر و نیز تمیزتر ظرف 

 

 اهداف

.کاهش قیمت این محصول بعنوان یکی از اقلام مصرفی روز مره درمنزل و  1

 ماشینتانمحل کارتان و حتی 

. ایجاد نمایندگی فروش مستقیم و توزیع مناسب در سطح شهر و منطقه برای  2

 دسترسی آسان شما

 . افزایش تنوع محصولات بر اساس سلایق مختلف  3

ات محصولات متنوع به خارج از کشور بخصوص کشور های همسایه و نیز . صادر 9

 کشور های آسیای میانی

 . ایجاد اشتغال متناسب با توسعۀ کارگاه  5
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 استراتژِی ها
 .بازار یابی برای فروش در فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها و آشپز خانه  1

 ح های پیشنهادی سازنده. استقبال و پشتیبانی و سرمایه گذاری از طر 2

پیش بینی راهکار های مناسب تر جهت شستشو و نیز تولید دستکش های روکش  3

 دار. 

 . تبلیغات واقعی و موثر برای بهبود روند رو به رشد تولید و فروش محصولات 9

 برنامه ها

 . عقد قرارداد با رستوران ها و آشپز خانه ها و فروشگاه های زنجیره ای 1

 ات برای صادرات حداقل نیمی از محصولات تولید شده به خارج از . مطالع 2

 .کشور

 اقدام به تولید دو شیفت محصولات و افزایش نیروی کار 

 تجهیز کارگاه به دستگاه های پیشرفته تر و در صورت امکان ارتقای دستگاه های قبلی

 اطلاعات کلی طرح: .1

 
       : عنوان طرح

 د اسکاچ و ظرفشو های دستیتولیسب و کار کطرح 

زمان فعالیت در مشاغل -مدت فعالیت اقتصادی)زمان لازم برای راه اندازی تا قبل از بهره برداری

 ایجاد شده از طرح(:

می باشد و پس از آن در از ابتدای شروع کار،به مدت کمتر از سه ماه کارگاه آمادۀ بهره برداری  

دهی کامل خواهد بود که با توجه به مصرفی از آن سوداه برگشت سرمایه و بعد م 11کمتر از 

 نامحدود است .  زمان ،بودن محصول ،
 :جمع کل هزینه ها 

 )ریال(        000،000،000،1به عدد   ،  )ریال(         یک میلیارد  :       به حروف

 سهم هزینه های نیروی انسانی)بر حسب درصد(:

 هزینه ها  %95تقریبا در حدود 

 عداد همکاران در مرحلۀ اجرا و بهره برداری:ت

 نفر  11نفر و با شروع تولید حداقل  6از ابتدا تا شروع تولید  
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 :شنهادی پی.اهداف و نتایج مورد انتظاراز طرح 6
 

شروع به کاری آبرومندانه و کسب روزی حلال باتوکل به ، هدف ، در مرحلۀ اول 

مفید و مناسب برای اقشار  فعالیت اقتصادیشتغال و خدا و نیز در کنار آن ایجاد ا

. به  مختلف من جمله جوانان متخصص و تحصیل کرده و نیروی کار ماهر و نیمه ماهر

امید خدا و با تلاش و پشتکار مناسب در ظرف کمتر از یک سال باید بخش عمده ای از 

 هزینه ها

، هزینۀ پرسنل و...است هزینۀ محل کارگاهکه شامل هزینۀ ماشین آلات و ابزار، 

 بایدم تسویه شود. در پایان سال دو

انشاالله کلیۀ هزینه های صرف شده پرداخت و تسویه شود و اقدام به تجهیز و 

توسعۀ بخش تولید و در کنار آن فعالیت های تحقیقاتی برای بهبود و نو آوری در 

 توسعه و رشد کارگاه و افزایش ،بعد از سال دوم محصولات گردد.

 از دیگر نتایج پیش بینی شده می باشد . تنوع محصولات
 

  : (6رای طرح برای دستیابی به اهداف بالا )بندج.مسیر ا7
 

با توجه به نوع خاص محصولات و ارزیابی های انجام شده در مورد بازار بسیار 

با امید به خدا سعی بر آن داریم  مناسب فروش چه در داخل و حتی در خاج از کشور،

 محصول روزانه  معقول ا رسیدن هر چه سریعتر به تعداد تولید تا ب

که بخشی عمده ای از آن به صورت تضمینی خریداری می شود، در مرحلۀ اول 

احتمال شکست در کار را به حداقل رسانده و سپس با افزایش کیفیت و کاهش 

 بازار تولید این نوع محصولات را در منطقه و در دیگر مناطق در ، قیمت

با تولید انبوه و شرایط کاری بصورت یک کارگاه کامل و کاهش  دست بگیریم . 

... امید آن می رود تا با  وستگاه و قیمت تمام شدۀ مواد لازم هزینه های متوسط د

بیشتر به آینده ای کاهش چشمگیر قیمت تمام شدۀ محصول خیلی سریع و با اطمینان 

  روشن در سایۀ لطف الهی دست یابیم .
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 شرح علمی.1
 )مشخصات فنی و آزمایشگاهی( طرح و چگونگی تولید محصولات و ارائه خدمات : 

ساخت داخل کشور، اقدام به   هدر این کارگاه با بکارگیری دستگاه های مکانیز

بافت ، دوخت و بسته بندی اسکاچ و سیم های ظرفشویی در قالب و طرح های 

 می گرددمختلف و با تنوع محصول بر اساس نیاز بازار 

در قالب طرح  ،است   این نوع از اسکاچ های ظرفشویی که شامل سیم ، نخ و ابر

یک  چون ترکیبی از سه نوع اسکاچ ظرفشویی در قالب وترکیبی تولید می شود 

موجود در بازار از لحاظ نوآوری  سایر نمونه های رقیبمی تواند ،  محصول است

ضمن خرید این محصول با قیمتی در واقع مصرف کننده  باشد.،کیفیت وقیمت 

 در حدود قیمت اسکاچ معمولی ، از خدمات سه نوع اسکاچ بهره مند می شود .

محصول نیاز به یک دستگاه بافت ، یک دستگاه پرس هر  برای شروع به تولید

دستی و نیز یک دستگاه چرخ خیاطی می باشد.با تامین مواد مورد نیاز دستگاه که 

 خی است ،دستگاه شر.ع به تار و پود کردنالیاف مخصوص سیمی و ن

ار الیاف نموده و در کمتر از یک دقیقه یک رویه آماده می کند . سپس با قر 

 دادن ابری مخصوص در داخل رویه

چسب مخصوص دو طرف رویه به هم چسبیده و با پرس دستی به نوار بوسیلۀ

 آنطرف دو  هم محکم می شود. در نهایت برای استحکام رویه اقدام به دوخت

  . دنموده و محصول آماده می گرد

ن ترتیب با بسته بندی و نصب برچسب وآرم تولیدی ، محصول روانۀ بازار یبد

 خواهد شد . 


