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مدیریتکسبوکار

اهداف کلی

و  کسب   و کار  مدیریت  با  آشنایی  درس  این  کلی  اهداف 
توسعه مهارت های مدیریتی دانش آموزان است. بر اساس 
این، اهداف جزئی متناسب با آن در نظر گرفته شده است.

اهدافجزئی
ــ اجزای سازمان و مدیریت آن را بشناسند.

ــ با وظایف مدیر آشنا شوند.
ــ با نیازها و انگیزه های انسان ها آشنا شده و در راستای رسیدن به اهداف کسب   و کار

 از آن استفاده نمایند.
ــ محیط کار و نحوه کنترل آن را یاد بگیرند.

ــ روش های ارتباطی موثر را یادبگیرند.
ــ فنون تصمیم گیری را یاد بگیرند.

اهمیتموضوع
مباحثی که در این فصل مطرح می شوند به نوعی جمع بندی سایر فصل ها از نظر مدیریتی است. دنیای مدیریت کسب   و کار آنقدر 
گسترده و پیچیده است که نمی توان در یک فصل توضیح داد. افرادی که برای خود کسب   و کاری را راه اندازی می کنند برآنچه که در 
زندگی کاری خویش اتفاق می افتد کنترل دارند. با مدیریت کسب   و کار خویش، آنها توانایی و فرصت شکل دهی به محیط کاری خویش 
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داشته و برجامعه خود تأثیر می گذارند. در بعضی مواقع چنانچه ایده کسب   و کار جدید باشد، ممکن است مشکالت و مقاومت هایی سر 
راه آن قرار بگیرد. بنابراین برای موفقیت آمیز عمل نمودن در کسب   و کار و متقاعد نمودن جامعه مهارت های مدیریتی الزم است.

فعالیت1
از دانش آموزان سؤال کنید کسی که می خواهد کسب   و کاری را راه اندازی و مدیریت نماید به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

جواب: ) بتواند برای کسب   و کار خویش برنامه ریزی کند که به چه منابعی نیاز دارد؟ 1ــ منابع مادی / انسانی و غیره را جذب 
کند. 2ــ از منابع مالی و انسانی به بهترین صورت استفاده کند.3ــ بتواند در انسان ها ایجاد انگیزه کند. 4ــ با جامعه کسب   و کار و 

همکاران و مشتریان ارتباط خوبی برقرار کند.(
یک مدیر خوب یک برنامه ریز خوبی است. شخصی که برای خود و کسب   و کارش چشم اندازی داشته و برای رسیدن به آن 

اهدافی را تعیین می کند. در این مسیر منابع الزم مالی، انسانی، در زمان مقرر تأمین و تخصیص می دهد.
از موضوعات مهم دیگر در این درس اهمیت سازماندهی در محیط کار و نیاز به رعایت مجموعه ای از موضوعات ایمنی عمومی 

در آن می باشد که در اینجا برای دانش آموزان توضیح داده می شود.

فعالیت2
به  بپرسید که چگونه مهارت های مختلف کارآفرینی و مهارت های کسب   و کار یک فرد در راستای رسیدن  از دانش آموزان 

مدیریت موفقیت آمیز کسب   و کار الزم هستند.
و  کسب   و کار  مختلف  مهارت های  از  که  کسی  بنابراین  باالست.  آن  در  رقابت  سطح  و  پیچیده  کسب   و کار  )دنیای  جواب: 

کارآفرینی برخوردار باشد می تواند در این عرصه موفق باشد.(
بعضی از مهارت ها و ویژگی های مدیران موفق عبارتند از:

ــ مسئولیت پذیری
ــ صداقت

ــ توانایی هدایت و رهبری دیگران
ــ توانایی تعیین اهداف و انجام اقدامات کوچک و مرحله به مرحله جهت رسیدن به آن

ــ اشتیاق به خدمت و کمک به تأمین نیازهای دیگران
بحث کنید که مدیران خوب چه ویژگی های دیگری نیز دارند.

فعالیت3
از دانش آموزان سؤال کنید برای موفقیت در آینده از نظر زمانی چند نوع برنامه ریزی وجود دارد؟

جواب: ) برنامه ریزی بلند مدت: 10 سال آینده می خواهم کجا باشم؛ برنامه ریزی میان مدت: 5 سال بعد می خواهم کجا باشم؛ 
برنامه ریزی کوتاه مدت: در عرض یکسال با موفقیت درس بخوانم .(

با استفاده از مثال های مختلف بحث کنید که چگونه هر پروژه ای برنامه ریزی شده و در مراحل مختلف اجرا می شود.
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مثال1: زمان بندی فعالیت های کشت گلخانه ای

فعالیت ها
زمان)ماه(

1234567891011121314

خرید زمین1

گرفتن مجوز ها 2

تسطیح زمین3

اقدام به گرفتن آب، برق، گاز، تلفن 4

دریافت تسهیالت5

ساخت گلخانه6

ساخت ساختمان اداری7

تجهیز گلخانه8

استخدام افراد9

کشت 10

برداشت محصول11

بسته بندی12

فروش13

فعالیت4
از دانش آموزان بپرسید که هر کدام از وسایل ارتباطی را در کسب   و کار برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

جواب: )وسایل ارتباطی کاربردهای متفاوتی در کسب   و کار دارند که به چند نمونه از آنها در اینجا اشاره می گردد: از تلفن 
همراه برای ارتباط با همکاران و مشتریان و ارسال پیام های کوتاه برای این مخاطبان، از اینترنت برای برقراری ارتباط و ارائٔه خدمات 

به مشتریان، از مجله و روزنامه برای چاپ آگهی تبلیغیاتی دربارٔه کسب   و کار(

دانستنیهایمعلم

ارتباطاتدرکسبوکار
ارتباطات خوب در کسب   و کار مهم و اساسی است. چرا که مشتریان و شریکان کسب   و کار به صورت دقیق و 

واضح نیاز دارند که بفهمند شما قصد دارید چه چیزی را بفروشید یا بخرید. 
الزم است که صاحبان کسب   و کار بشاش، تیزهوش، مؤدب و یاری گر)کمک کننده( باشند. کارآفرینان بایستی 
به مشتریان عالقه مند بوده و نیازهای آنان را به دقت شناسایی کرده و گوش کنند. خوب گوش کردن بخش مهمی از 

مهارت های ارتباطی می باشد.
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کارآفرین نیاز دارد که به مشتریان و همکاران کسب   و کار خویش، دربارهٔ کاالها و خدماتی که می فروشد اطالع رسانی 
کند تا آنها بدانند که چگونه این محصوالت، نیازهای آنان را برآورده می کند. داشتن صداقت و درستکاری دربارٔه کاال و 
یا خدمت خویش، منجر به شکل گیری اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به ما می گردد. این بدان معنی است که نسبت به 
محصول خویش نباید گمان و اطالعات نادرستی بدهیم. به طور کلی صادق بودن کمک می کند که با قیمت مناسب و معقولی 

مواد اولیه یا خدمات را از شریکان و همکاران کسب   و کار خویش، خریداری کنیم.

فناوریاطالعاتوارتباطات
اثربخش کمک  و  کارا  مدیریت کسب   و کار بصورت  و  راه اندازی  در  می تواند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
نماید. اگرچه بعضی از این امکانات ممکن است در همه جا در دسترس نباشند اما الزم است که با آشنایی و داشتن 

حداقل دانش پایه ای فناوری اطالعات و ارتباطات جهت باال بردن کارایی و توسعه کسب   و کار از آن استفاده کنیم. 
تماس با مشتریان و شریکان از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات به کارآفرین کمک می کند کارائی و اثربخشی را در کسب   و کار از طریق روش های 
ذیل تقویت کند:

ــ تسهیل ارتباطات
ــ ذخیرٔه اطالعات

ــ مسیریابی موجودی کاال
ــ فراهم کردن ابزاری برای تبلیغات و غیره.

نمونه هایی از وسایل فناوری اطالعات و ارتباطات که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
معموالً  که  می کنند  استفاده  کسب   و کار  همکاران  سایر  یا  و  مشتریان  با  کالمی  ارتباط  برای  تلفن  از  تلفن: 

به صورت خط ثابت و همراه وجود دارد. با استفاده از پیامک می توان تبلیغات وسیع و هدف داری انجام داد.
دستگاه فکس: این دستگاه اجازه می دهد که شما رونوشتی از مدرک و یا سندی را با استفاده از خطوط تلفن 

برقرار کنید. برای دریافت و ارسال فکس نیاز به دستگاه فکس در هر دو طرف می باشد.
ارسال پیام نوشتاری از طریق فکس روش خوبی برای اطمینان از دریافت آن در همان زمان ممکن می باشد.

رادیو: رادیو خیلی روش اثربخشی برای تبلیغ یک کسب   و کار می باشد. معموالً تبلیغ در آن نسبتاً ارزان بوده 
و مخاطبین بیشتری می تواند داشته باشد.

در بعضی جوامع و شهرها خدمات رادیو محلی وجود دارد. یک کارآفرین می تواند با توجه به بازار هدفش 
جهت تبلیغ محصول خویش در برنامه های رادیویی استفاده کند. نقش مثبت کسب   و کار شما در جامعه می تواند از 

طریق رادیو محلی نیز بازگو شود.
تلویزیون: از رسانه تلویزیون نیز می توان جهت تبلیغ استفاده کرد. به هرحال تبلیغ در آن گران می باشد.

کامپیوتر: از کامپیوتر برای امور زیر در کسب   و کار استفاده می کنند:
ــ پردازش کلمات )  نوشتن نامه ها یا دریافت آنها  (

ــ نگهداری اطالعات )داده های مالی، آدرس مشتریان و غیره(
ــ ثبت و نگهداری مسیریابی موجودی و کاالها
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ــ یادآوری پیام ها دربارهٔ زمان ارسال کاال یا خدمات
ــ طراحی پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی

ـ  محاسبٔه صورت  حساب های مالی ـ

فعالیت4
از دانش آموزان بخواهید با توجه به ابزار در دسترس و میزان آشنایی آنها با دستگاه های فوق تمریناتی را به عنوان فعالیت های 

روزمرٔه کسب   و کار به کمک ابزارها و دستگاه های ارتباطی انجام دهند.

دانستنیهایمعلم
بهترین استفاده از زمان در کسب    و کار

مدیریت زمان، قسمت اساسی برنامه ریزی یک کسب   و کار موفق می باشد. چراکه زمان منبعی است که دارای 
ارزش پولی است. ضعیف عمل کردن در مدیریت زمان، منجر به انجام کارها در لحظات آخر که همراه با استرس و 
عملکرد پایین تر نیز می باشد. نتیجه، چنین کاری باعث می شود که کیفیت کاال یا خدمت ارائه شده نیز پایین بوده و در 
زمان مقرر ارائه نشود. مشتریان نیز از این وضعیت ناراضی شده و ممکن است به سمت کسب   و کارهایی بروند که در 

زمان های مورد نظر در ارائٔه محصول کوتاهی نمی کنند.
زمان تخصیص یافته هر وظایفی در کسب   و کار به موارد ذیل بستگی دارد:

ــ در چه زمانی محصول ارائه می شود.
ــ زمان آماده سازی کاال یا خدمت چه مقدار طول می کشد؟

ــ زمان الزم برای هماهنگی با سایر افرادی که در آماده سازی محصول مشارکت دارند.
ــ به طور کلی، کاال ، خدمت و یا مشتریان چقدر مهم می باشند؟

مدیریت خوب زمان، باعث می شود که رخدادها و حوادث همچون شرایط بد آب وهوایی در کنترل و اختیار ما باشند.
اغلب جهت انجام کار خود، بایستی چندین وظیفه را همزمان انجام دهیم. بدین منظور برای هر وظیفه، زمان 
الزم تخمین زده می شود و کار خود را بر حسب آن سازماندهی می کنیم. مصداق این فعالیت هایی است که هر روزه 
انجام می دهیم. به عنوان مثال وقتی که آشپزی می کنیم یک ظرف را بعد از ظرف دیگر آماده نمی کنیم. و یا بریدن، 

مخلوط کردن و جوشاندن را انجام می دهیم و ظرف های مورد نیاز هر موقع که بخواهیم آماده هستند.
مشابه آن، شخصی که بر روی وظیفه ای کار می کند ممکن است در شرایط کاری مورد نیاز از او خواسته شود 

که به کمک فرد دیگر بشتابد.
زمان مورد نیاز برای مراحل مختلف تولید بایستی ثبت و ضبط شود تا مشتریان بتوانند زمان دریافت محصول 

را تخمین زده و چارچوب زمانی برای پروژه های آینده برنامه ریزی شود.

فعالیت5
از دانش آموزان بخواهید که با توجه به مثال 1 یک محصول را انتخاب کرده و کارهای زیر را انجام دهند:

ــ وظایف مورد نیاز برای آماده سازی محصول تا زمان تحویل نهایی آن را فهرست کنند.
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ــ زمان مورد نیاز برای هر مرحله از تولید با در نظر گرفتن پرت زمانی)مثالً 10 درصد( را برای رخدادهای غیر قابل پیش بینی 
در نظر بگیرند.

ــ تعیین کنید که چگونه مراحل مختلف تولید می تواند همزمان انجام شوند و برنامه ریزی برای آن در نظر بگیرند.
ــ محصول دیگری در نظر بگیرید و این سؤاالت را تکرار کنید. 

دانستنیهایمعلم

سازماندهیمحیطکار
محل کار جایی است که کاالها و خدمات تولید شده و یا به فروش می رسند. مانند کارخانه یا فروشگاه. مدیریت 

خوب محیط کار به کسب   و کارهای کوچک کمک می کند تا از طریق روش های زیر کارائی باالتری داشته باشند:
ــ ایجاد شرایط کاری راحت و ایمن

ــ استفاده مؤثر از فضا
ــ کاهش ضایعات مواد اولیه و جلوگیری از دست رفتن آنها )  هدر رفتن  (

ــ پیشگیری از حادثه های مرتبط با کار
محل کار برای کارکنان و مراجعه کنندگان بایستی تمیز و امن باشد. یک کارآفرین به موارد زیر در محیط کار 

توجه خاص دارد:
ــ فضای مناسب

ــ نور و تهویه
ــ جابجایی و نگهداری مواد

ــ کنترل مواد خطرناک
فضا: هر کارمند یا کارگری بایستی فضای کافی جهت انجام وظایف خویش داشته باشدتا مزاحم سایر کارکنان 

یا فرایندهای جاری امور دیگر کسب   و کار نگردد.
نور و تهویه: انجام کار با دقت باال مستلزم تأمین نور مناسب و کافی می باشد. پنجره های محل کار بایستی به 

طور مستمر تمیز گردند تا نور کافی به داخل برسد.
مشابه آن تهویه برای سالمتی به  ویژه در جایی که کار با ماشین  آالت، مواد خام یا شیمیایی انجام می شود مهمتر 

می باشد. فضای کاری طوری باشد که گردش هوا به اندازه کافی در آن وجود داشته باشد.
خطرزا  حادثه های  از  که  می کند  کمک  مواد  صحیح  و  درست  نگهداری  مواد:  نگهداری  و  جابه جایی 
در  بایستی  و محصوالت درست شده  تمام  نیمه  کاالهای  مواد خام،  گردد.  زمان صرفه جویی  در  و  جلوگیری شده 
مکان های مجزایی نگهداری شوند. بعضی مواد خام و محصوالت نباید در هر جایی قرار داده شوند )به عنوان مثال 
در صورت حساس بودن به دما  (. بعضی از آنها در داخل انبار و در دمای مناسبی باید نگهداری شوند. اقالمی که به 

طور مکرر از آنها استفاده نمی گردد بایستی از محوطه کاری برداشته شوند.
کنترل مواد خطرزا: موادی مشابه ارگانیک سولونت، رنگ و چسب بایستی در ظروف دربسته ای نگهداری 
از  پس  بایستی  همواره دست ها  گردد.  استفاده  دارد  کمتری  که خطرات  موادی  از  دارد  امکان  که  تا جایی  شوند. 

سر وکار داشتن با چنین موادی شستشو شوند.
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فعالیت6:بحثکنید

محل کار چیست؟
چرا محل کار بایستی مرتب و خوب سازماندهی شده باشد؟
جهت حفظ ایمنی در محیط کار خویش چه باید انجام داد؟

فعالیت7
از دانش آموزان بپرسید چنانچه بخواهند شرکتی را راه اندازی کنند؛ چه کسانی را با چه خصوصیاتی استخدام کرده و این افراد 

چه کارهایی را باید انجام دهند.
جواب: )جواب این سؤال بستگی به اندازه و ماهیت فعالیت کسب   و کار دارد، به عنوان مثال در صورتی  که برای فعالیت های 
حسابداری باشد کسب   و کار نیاز به حسابدار دارد؛ در این صورت کسی که تحصیل و تجربه کافی در این زمینه دارد استخدام می شود 

و این فرد مسئولیت کارهای مالی و حسابداری شرکت را برعهده دارد.(
مثال 2: نمونه چارت سازمانی یک کسب   و کار

دانستنیهایمعلم

بسیجمنابع
معموالً منابع مورد نیاز برای راه اندازی کسب   و کار جدید را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:1ــ منابع 

مالی2 ــ منابع انسانی  3ــ مواد اولیه و مواد خام
اولیه  مراحل  در  است  ممکن  دارد.  کافی  مالی  منابع  به  نیاز  کسب   و کار  اولیه  اندازی  راه  جهت   کارآفرین 
راه اندازی کسب   و کار به تنهایی بتواند کارهایش را انجام دهد و به نیروی انسانی غیر از خود احتیاج نداشته باشد. با 

کنترل کیفیت         فنی            بازاریابی  و فروش            اداری مالی

بازاریابی

فروش

خدمات مشتری

ارتباط با مشتری

مدیر عامل

تحقیق و توسعه

تولید

اداری و مالی

حسابداری

منابع انسانی

حمل ونقل

تدارکات

فناوری اطالعات
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توجه به ویژگی های خالق و نوآورانه بودن کارآفرین، انتظار می رود که منابع مادی و مالی الزم را از مجراهای گوناگون 
یافته و با روحیه خوداتکایی و آغازگر کسب   و کارش را به جریان اندازد.

1ــ منابع مالی
چگونه منابع مالی یافته و آن را مدیریت کنیم؟

تخمین هزینه راه اندازی کسب   و کار
هنگامی  که ماهیت کسب   و کار جدید مشخص گردید، الزم است که هزینه های شروع و راه اندازی آن برآورد 

شوند. این سرمایه مورد نیاز ممکن است برای مقاصد زیر به  کار روند:
ــ خرید یا اجاره مکان

ــ تهیه دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز
ــ امکانات و تجهیزات اداری

ــ مواد اولیه
ــ بیمه و غیره
ــ تأمین منابع 

منابع مالی برای راه اندازی کسب   و کار ممکن است از روش های زیر و یا ترکیبی از آنها به  دست آید:
ــ پس انداز شخصی

ــ کمک های مالی فامیل و بستگان
ــ قرض از دوستان
ــ تعاونی های محلی

ــ شرکت های سرمایه گذاری مالی
ــ مؤسسات قرض الحسنه و وام

ــ بانک ها و غیره...
ــ بانک ها انواع مختلفی از تسهیالت مالی ارائه می دهند از جمله:

ــ حساب های جاری یا چک
ــ حساب های پس انداز

ــ خدمات وام
الزم است قبل از اینکه واجد شرایط دریافت کمک و تسهیالت از بانک باشید، حساب بانکی افتتاح نمایید. 
از منابع مالی را  انواع مختلفی  بایستی  بهره می باشند. یک کارآفرین  با  بانک دریافت می کنید همراه  از  وام هایی که 

بررسی نماید تا بهترین و مناسب ترین نوع آن که شرایط بازپرداخت مطلوبی نیز دارد انتخاب نماید. 
 مؤسسات تأمین اعتبار و وام قبل از پرداخت اعتبار ممکن است مدارکی را در ارتباط با کسب   و کار از شما 
درخواست کنند، از جمله این مدارک عبارتند از : طرح کسب   و کار، ضمانت نامه، و درباره میزان نقش و مسئولیت 

کارآفرین تحقیق و بررسی نمایند.
مدیریت پول: هنگامی  که اعتبارات به منظور راه اندازی کسب   و کار تأمین شدند، الزم است کارآفرین به طور 
دقیق اطالعات درآمدها و هزینه ها را ثبت و نگهداری نماید. عالوه برآن رویدادهای مالی در دوره های زمانی مختلفی 
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بایستی تصفیه شده و برای مؤسسات وام و قرض دهنده ارسال گردند. 
که  چرا  نماید  عمل  دقت  به  طرفین  قرارداد  و  توافق  با  مطابق  بایستی  بازپرداخت ها  درباره  کارآفرین   یک 
در غیر این صورت ممکن است با جریمه ها و نرخ های بهره باالتری مواجه گردد. رعایت اصول مالی کلید موفقیت یک 

کسب   و کار است. الزم است حسابهای کسب   و کار به طور کامل از حساب های شخصی فرد مجزا باشند.
بیان درآمدها: بیان درآمدها به طور ساده خالصه ای از توانایی های ایجاد پول در کسب   و کار می باشد. بیان 

درآمد بایستی به صورت ماهانه تهیه شده و در آن حداقل اطالعات زیر وجود داشته باشد:
ــ درآمد )  اعتبارات به دست آمده جهت راه اندازی کسب   و کار مانند وام و پول کسب شده از فروش کاال یا 

خدمت خود (
ــ هزینه مواد اولیه ) شامل تمام هزینه هایی که برای خرید مواد اولیه صرف شده (

ــ هزینه های عملیاتی  ) حقوق خود، هزینه های نیروی کار، هزینه های باالسری همانند آب و برق مصرفی و... (
ــ بازپرداخت وام ) سرمایه + بهره آن (

ــ سود ناخالص ) درآمد کسب شده از فروش، پس از کسر هزینه تولید، بازپرداخت وام (
ــ مالیات ها

ــ سود ناخالص  )درآمد کسب   و کار پس از پرداخت مالیات (
2ــ منابع انسانی: استخدام و به کارگیری افراد جهت کار با من

یک کارآفرین در ابتدا ممکن است کسب   و کارش را به تنهایی شروع نماید. اما با توسعه آن به کمک افراد دیگر 
نیز احتیاج خواهد داشت.

درقبال به  کارگیری افراد برای کمک در کسب   و کار از طریق حقوق و مزایا بایستی خدمات این افراد جبران 
شود که این بستگی به شایستگی ها، مناسب بودن برای آن کار، تعداد ساعات کار، روزها، هفته ها و یا ماه  هایی که برای 

کسب   و کار کار می کنند، دارد.
استخدام: در کسب   و کار قبل از استخدام کارکنان بایستی ماهیت کار به روشنی مشخص شده و شایستگی های 
حرفه ای و مهارت های کسی که در نظر است استخدام گردد، معلوم شود. ممکن است کارکنان قبل از شروع به کار و 
همچنین در طی زندگی کاری به آموزش هایی نیاز داشته باشند. آموزش مناسب سبب ایجاد انگیزه در کارکنان و باعث 

بهره وری بیشتر در کار می گردد.
بهره وری، مقدار کاری است که شخص در دوره زمانی مشخصی انجام می دهد.

یک کارآفرین بایستی این را در نظر داشته باشد که حقوق و مزایای پرداختی تنها هزینه مرتبط با استخدام افراد 
در شرکت نیست بلکه پرداختنی های دیگری نیز در این زمینه وجود دارند از جمله بیمه و هزینه های آموزش.

کارکنان در کسب   و کار ممکن است به خاطر انجام وظایف ذیل استخدام شوند:
ــ تولید/ ارائه خدمت

ــ کنترل کیفیت
ــ مدیریت و امور اداری

ــ حمل و نقل
ــ روابط با مشتری و غیره
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تأمین منابع از بیرون: در کسب   و کار برای انجام بعضی از کارها الزم نیست که فردی را استخدام نمود. 
بلکه به جای آن می توان وظایف کار مورد نظر را به شخص یا مؤسسه ای در خارج از کسب   و کار واگذار نموده و فقط 
در قبال آن پولی را پرداخت نمود. به عنوان مثال خیلی از کسب   و کارها کارکنان دائمی خدماتی ندارند بلکه از سایر 
کسب   و کارها می خواهند که نیروی مورد نظر را تأمین کنند. از مزایای تأمین منابع از بیرون آن است که هنگامی که 
عملکرد پیمانکار طرف قرارداد رضایت بخش نبوده و یا هزینه ها بیشتر گردد می توان قطع همکاری نمود. از معایب 
تأمین منابع از بیرون آن است که شخص یا شرکت طرف قرارداد تعهد و وفاداری خاصی برای کسب   و کار نداشته و به 

طور کلی بخشی از جریان کسب   و کار نخواهد بود.

فعالیت8
بخشی از فعالیت یک کسب    و کار را انتخاب کنید که می تواند در بیرون از کسب    و کار انجام شده و می توان آن را به دیگران 
واگذار نمود. از فراگیران بخواهید که نیازهای کاری را که باید انجام شود، شناسایی کرده و خصوصیات حرفه ای برای کسی که آن 

را برعهده می گیرد، کدامند؟
جواب: )نمونه زیر(

مزایده
آگهی شناسایی پیمانکار )خدمات اجرایی و نیروی انسانی اداره تدارکات و انبارها(

شرکت پتروشیمی در نظر دارد، خدمات اجرایی و نیروی انسانی اداره تدارکات و انبارهای خود را از طریق 
مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصر خدمات: تأمین خدمات اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها، دریافت و صدور کاال، 
تدارکات، خدمات طبقه بندی فنی و استاندارد کاال و ترخیص کاال مطابق شرح کار موجود در اسناد مناقصه

ب( مدت اجراء خدمات: مدت زمان در نظر گرفته شده جهت انجام موضوع مناقصه، یک سال شمسی از 
تاریخ انعقاد قرارداد مربوطه و ابالغ آن به برنده می باشد.

ج( محل اجرای خدمات: محل ارائه خدمات انبار در انبارهای شرکت پتروشیمی رازی واقع در ........
خدمات تدارکات، طبقه بندی و ترخیص در اداره تدارکات و انبارها واقع در مجتمع ...................

د( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان: توانایی در تهیه و ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000,000, 160ریال 
)صد و شصت میلیون ریال  ( به صورت نقدی / ضمانت نامه بانکی که مدت اعتبار آن سه ماه یا نود روز از تاریخ ارائه پیشنهاد و 

قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر به درخواست کارفرما باشد.
توانایی تهیه و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات )معادل 10% مبلغ کل قرارداد( به صورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر
دارا بودن شخصیت حقوقی

حسن سابقه کار و تجربه مرتبط با تأیید کارفرمایان مربوطه
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ارائٔه طرح طبقه بندی مشاغل که به تأیید وزارت کار رسیده باشد
ارائٔه برگ تعهد پیمانکار در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

1337 و همچنین عدم سوابق کیفری رفع نشده
رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی حاوی امضاهای مجاز و گواهی اداره ثبت 

شرکت ها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت
تا 10  این زمینه، حداکثر  فعالیت دارند می توانند سوابق کاری خود را در  این زمینه  کلیه متقاضیانی که در 
روز پس از چاپ آگهی دوم به آدرس : …… ارسال نمایند. بدیهی است از شرکت های مورد تأیید جهت مصاحبه و 

دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

فعالیتوتمرینبیشتر
ــ از دانش آموزان بخواهید که به سازمان یا شرکتی مراجعه کرده و چارت سازمانی آن به همراه شرح وظایف هر شغل را نیز 

به دست آورند.
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طرحکسبوکار

اهداف کلی
طرح کسب و کار عملی و کاربردی ترین بخش آموزش کارآفرینی 
می باشد. از فراگیران انتظار می رود پس از یادگیری این درس 
انتظار  برآن  عالوه  کنند.  تدوین  را  ساده ای  کار  و  کسب  طرح 
براین است که مخاطبین با کسب اعتماد به نفس الزم، قدم های 

محکم و استوار برداشته و از عهده دنیای کسب و کار برآیند.

اهدافجزئی
ــ آشنایی با مفهوم طرح کسب و کار

ــ یادگیری دالیل تدوین طرح کسب و کار
ــ یادگیری اجزای مهم طرح کسب و کار

ــ توانایی ارزیابی یک کسب و کار

اهمیتوضرورتنوشتنطرحکسبوکار
فکرکنید عضو گروه برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه مدرسه هستید. این گروه در نظر دارد پس از امتحانات پایان سال یک 
اردوی یک روزه برای بچه ها ترتیب دهد. فکر می کنید به عنوان عضوی از گروه، چه کارهایی باید انجام دهید؟ شما حتماً با خود این 

سؤاالت را مطرح می کنید :
 این اردو کجا باید برگزار شود؟

 چه زمانی برای برگزاری آن مناسب تر است ؟
 چند نفر از بچه ها را می توان به اردو برد؟

 از چه راه هایی می توان هزینه آن را تأمین کرد؟
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 برای ایاب و ذهاب بهتر است از چه وسیله نقلیه ای استفاده کرد؟
و سؤاالتی از این قبیل...

اگر به سؤاالت باال پاسخ دهید، در واقع برای اجرای اردو برنامه ریزی کرده اید، اگر این برنامه ریزی را ننویسید و آن را یادداشت 
نکنید، به سختی می توانید برنامه منظم و مفیدی برای شرکت کنندگان ترتیب دهید. ننوشتن و یادداشت نکردن فعالیت هایی که باید انجام 
دهیم یکی از مشکالتی است که اغلب به آن دچار هستیم، در حالی که با نوشتن تمام مراحل کسب و کار در اوج فعالیت ها احتمال 
فراموشی بعضی از کارها کم می شود، عالوه بر آن از سردرگمی و گیج شدن در وسط کار جلوگیری می کند. از همه مهم تر آنکه به راحتی 
می توانیم کارهایمان را ارزیابی کنیم. ما همیشه سعی می کنیم کارهایمان را در ذهن طراحی کنیم و آن را به خاطر بسپاریم. اغلب با شور و 
اشتیاق زیاد از فکر و ایده هایی که در سر داریم صحبت می کنیم در حالی که با یادداشت نکردن آنها برخی را به فراموشی می سپاریم،شاید 
گاهی الزم باشد بعضی از برنامه هایمان را تغییر دهیم ولی اگر آن را ننوشته باشیم، به درستی نمی دانیم که برنامه چه بوده تا تغییرات را به 

موقع انجام دهیم و در آنها تجدید نظر کنیم، نوشتن این فکر ها و ایده ها و برنامه ریزی کردن، باعث می شود که آنها دست یافتنی شوند.
کارآفرینان همیشه رویاهای بزرگی درسر دارند که برای رسیدن به این رویاها باید برنامه ریزی کنند. به روی کاغذ آوردن این 

رویاها باعث اطمینان بیشتر از قابلت اجرای طرح است.
طرح کسب و کار در واقع همان نقشه راه است که به سؤاالتی از قبیل: اکنون کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ و چطور باید به 

مقصد برسیم؟ پاسخ می دهد. 

فعالیت1
با دانش آموزان این موضوع را مطرح نمایید:

فرض کنید فردی تصمیم دارد از تهران به مشهد سفر کند. بدیهی است چندین مسیر وجود دارد و هر کدام، مدت زمان عبور 
و هزینٔه متفاوتی خواهد داشت. فرد مسافر باید شرایط و هر یک از مسیر ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری کند.
کارآفرین نیز قبل از شروع سفر کسب و کاری خود، اطالعات الزم را جمع آوری کرده و بررسی می کند و در مورد نحوه راه اندازی 

کسب و کار خود تصمیم می گیرد.
درسفر تهران به مشهد مسافر بر بعضی از مسایل از جمله میزان پول در دسترس، مدت زمان سفر، انتخاب جاده و...کنترل 
دارد،اما ممکن است مسایل اجتناب ناپذیری مانند خرابی ناگهانی اتومبیل، تغییرات آب و هوا، وضعیت جاده و... پیش بیاید که مسافر 

اساساً بر وقوع آنها کنترلی ندارد. در این مواقع باید برای برخورد با آنها از پیش برنامه مناسب داشت.

فعالیت2
 از دانش آموزان بپرسید: چرا طرح کسب و کار الزم است؟

جواب: )مهم ترین دلیل نوشتن طرح کسب و کار خود کارآفرین است، او با نوشتن طرح کسب و کار برنامه اجرایی خود را تدوین 
کرده و مطابق آن وارد عمل می شود. از دالیل دیگر نوشتن طرح کسب و کار آن است که سرمایه گذاران فعالیت های کارآفرینانه، بانک ها 
و ... مایل اند کسب و کار کارآفرین را به صورت مکتوب ببینند تا تصویری روشن از هدف و احتمال موفقیت کسب و کار در آینده را 
داشته باشند.عاملی که می تواند سرمایه گذاران را برای حمایت متقاعد کند، این است که کارآفرین توانایی تحقق ایده کسب و کار را دارد. 
یک طرح تجاری خوب، حرفه ای بودن کارآفرین و آشنایی او را با بازار آشکار کرده و احساس عدم اطمینان و ریسک سرمایه گذار را 
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کاهش می دهد. عالوه بر این طرح کسب و کار برای آینده برنامه داشته و برای رویارویی با چالش های آن برنامه دارد(.

فعالیت3
از دانش آموزان بپرسید: چه کسانی طرح کسب و کار را می نویسند؟

جواب: )در کسب و کارهای کوچک معموالً خود فرد اقدام به نوشتن طرح کسب و کار می نماید، اما بهتر این است که توسط افراد 
تیم مدیریتی و اجرایی کسب و کار نوشته شود تا احساس تعلق آنها را به کار افزایش داده و اطالعات الزم را به آنها منتقل کند(.

فعالیت4
با توجه به مطالبی که تا اینجا مطرح شد از دانش آموزان بپرسید مخاطبین طرح کسب و کار چه کسانی هستند؟

جواب: )مهمترین مخاطب خود کارآفرین است که از طریق آن کسب و کار خودش را ارزیابی می کند؛ نوشتن یک برنامه، 
کارآفرین را وادار می کند کسب و کار خود را از زوایای مختلف مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهد و خود را برای شرایط مخاطره آمیز 
آماده کند، در واقع فرد کارآفرین با نوشتن طرح کسب و کار از درستی روش های در نظر گرفته شده مطمئن می شود. عالوه برآن طرح 
کسب و کار،کارآفرین ممکن است توسط سرمایه گذار، کارمند بانک، مشاوران و... خوانده شود تا آنها را در سرمایه گذاری متقاعد 
نماید. چرا که سرمایه گذار به دنبال چگونگی پیشرفت کار، افزایش سرمایه و مهمتر از همه توانایی باز پرداخت وام های بانکی است لذا 

فرد کارآفرین الزم است در بخش مالی کسب و کار به جزئیات بیشتری پرداخته شود. 

تدوینطرحکسبوکار
طرح کسب وکار سند الزم برای تلخیص طرح ها، نقشه ها و بخش های مختلف کسب و کار، کارآفرین، جهت تأمین اعتبارات، 

کسب اختیارات قانونی و بسیج منابع برای راه اندازی کسب و کار می باشد.
تدوین طرح کسب و کار به خاطر دالیل ذیل مهم است:

 کسب مجوز از مقامات و مراجع محلی و قانونی جهت راه اندازی کسب و کار
 متقاعد کردن مؤسسات اعتباری جهت تأمین منابع

 تهیه و اجاره امالک برای فعالیت کسب و کار
 متقاعد کردن شریکان تجاری جهت عرضه مواد اولیه یا خدمات و غیره...

دانستنیهایمعلم
الزم است قبل از تدوین طرح کسب و کار به مجموعه ای از سؤاالت پاسخ داده شود. سؤاالتی که در اینجا ذکر 

شده اند تا حدی جامع هستند و ممکن است برای کسب و کار کوچک محلی کاربرد کمتری داشته باشند.
1ــ شناخت محصول:

1ــ1ــ معرفی محصول )شامل مشخصات عمومی، فنی، و کاربرد آن(. 
2ــ1ــ متقاضیان این کاال / خدمات چه افراد، شرکت ها یا سازمان هایی هستند؟

3ــ1ــ آیا محصول یا کاالی جایگزین جهت این محصول وجود دارد؟)لطفاً نام ببرید(.
4ــ1ــ آیا مشابه این طرح )کاال / خدمات( توسط افراد دیگر در آن محل انجام می شود؟ )لطفاً نام ببرید(.
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5  ــ1ــ مشخصات این طرح )کاال / خدمات( را با انواع محصوالت شرکت های رقیب داخلی و خارجی مقایسه 
کنید و مزایای رقابتی آن را در ارتباط با کیفیت، قیمت، مشخصات فنی و ... بیان کنید.

6  ــ1ــ  نام و مشخصات سه شرکت تولید کننده خارجی )مارک تجاری( موجود این طرح را بنویسید.
2ــ بررسی فنی و تکنولوژی:

 1ــ2ــ مشخصات فنی محصول پیش بینی شده در برنامه تولید را بطور دقیق مشخص فرمایید.
 2ــ2ــ روش تولید و انتخاب تکنولوژی مورد نظر را دقیقاً مشخص فرمایید } کلیات روش تولید ) مهندسی 

معکوس، مونتاژ ــ طراحی از ابتدا، بهینه سازی تولید موجود و ...( نمودار کلی گردش کار، نحوه کنترل کیفی{
 3ــ2ــ وضعیت فعلی دانش فنی و تکنولوژی طرح را مشخص کنید . در صورتی که نیاز به انتقال تکنولوژی 

هست چه مقدماتی جهت ارتباط و عقد قرارداد با دارندگان دانش فنی تاکنون صورت گرفته است.
4ــ2ــ روند تغییرات برای تکنولوژی این محصول در دنیا را بیان کنید.

5ــ2ــ چه ماشین آالت و تجهیزات اصلی برای تولید محصول نیاز دارید؟ کدام یک را تهیه کرده اید : چه 
برنامه ریزی برای تهیه بقیه موارد دارید؟

6ــ2ــ مواد و قطعات اصلی مورد نیاز محصول و منابع تأمین آنها را مشخص کنید.
7ــ2ــ نام و مشخصات قطعاتی که نیاز به ورود از خارج دارند. کدامیک در بازار ایران به طور مستمر یافت 

می شوند؟
8ــ2ــ کارگاه و زیربنای ساختمانی مورد نیاز تولید چیست؟ چگونه و چه وقت تهیه می شود؟

9ــ2ــ نیروی انسانی فنی مورد نیاز تولید و تخصص آنها را به تفکیک بیان کنید. چه هماهنگی در جهت تهیه 
آن انجام داده اید؟

10ــ2ــ فرآیند تولید و تکمیل محصول/  خدمات را به طور خالصه شرح دهید.
11ــ2ــ برنامه زمانی اجرای تولید را ارائه دهید )مراحل تولید و تحویل کاال به مشتری(.

3ــ ارزیابی مالی و اقتصادی:
در این بخش برآورد سرمایه ثابت ) شامل ماشین آالت، تجهیزات فنی و اداری، هزینه ساختمان و تأسیسات، 

هزینه دانش فنی ( و سرمایه در گردش، هزینه های تولید و قیمت تمام شده بررسی می شود. 
4ــ بررسی بازار:

ـ بازار جهانی، مشتریان  ـ بازارـ  1ــ4ــ جایگاه بین المللی محصول یا طرح چیست؟ )شامل تولید کنندگان عمدهـ 
عمده، ظرفیت بازار(

2ــ4ــ وارد کنندگان عمده محصول مشابه در ایران چه کسانی و با چه سهمی در بازار داخلی هستند؟ )با ذکر 
نام تولید کننده خارجی و شرکت نمایندگی داخلی(

3ــ4ــ در صورت واردات محصوالت مشابه تعداد واردات در سه سال گذشته چه میزان بوده است؟
4ــ4ــ در صورت تولید محصوالت مشابه در داخل تعداد تولید ساالنه توسط آنها چه میزان است؟

است؟  میزان  چه  موجود  شرکت های  تولید  ظرفیت  داخل  در  مشابه  محصوالت  تولید  صورت  در  5ــ4ــ 
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)ظرفیت های بالقوه(
6ــ4ــ نیاز ساالنه کشور و تقاضای داخلی برای این محصول چه میزان است؟

7ــ4ــ در صورت وجود بازارهای صادراتی تعداد و مقصد صدور این محصول چیست؟
ـ 4ــ با توجه به اطالعات فوق تقاضای فعلی بازار را چگونه ارزیابی می کنید ) برآورد کمبود با مقایسه عرضه  8  ـ

و تقاضا(؟
9ــ4ــ تقاضای سال های آتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

10ــ4ــ کدام شرکت یا سازمان را می شناسید یا هماهنگ کرده اید تا در حال حاضر متقاضی تعدادی از این 
محصوالت باشند )با ذکر نام و مشخصات مشتری، نوع هماهنگی صورت گرفته، و تعداد مورد نیاز(؟

5  ــ بررسی حقوقی و قانونی:
1ــ5  ــ آیا موافقت اصولی برای راه اندازی تولید نیاز است؟ آیا آن را تهیه کرده اید؟

ـ  5  ــ آیا مجوز سازمان های ناظر مثل محیط زیست، انژری اتمی و.... جهت تولید نیاز است؟ کدامیک را  2ـ
تهیه کرده اید؟

ـ  5  ــ آیا محصول نهائی نیاز به مجوزهای اخالقی و یا پزشکی برای ساخت، تست و یا به کارگیری دارد؟ 3ـ
ـ  5  ــ آیا راه اندازی این کسب وکار مستلزم دریافت مجوز استاندارد از سازمان های داخلی )مثل مؤسسه  4ـ

استاندارد، آزمایشگاه رفرانس، ادارهٔ کل تجهیزات و یا ...( می باشد؟ کدام یک را دریافت کرده اید؟
معموالً یک طرح کسب و کار از اجزای زیر تشکیل می شود:

ــ صفحه عنوان)اسم کسب و کار، نام کارآفرین، آدرس تماس و سایر همکاران طرح(
ــ خالصه اهداف کسب و کار

ــ ساختار کسب و کار
ــ کاال یا خدمات مورد نظر جهت فروش

ــ طرح بازاریابی)براساس تحقیق بازار(
ــ برنامه مالی

ــ بازده های سرمایه پیش بینی شده
ــ سایر مدارک حمایتی همانند توصیه نامه ها، گواهینامه های آموزشی و تحصیلی، مدارک خدمات اجتماعی و غیره.

فعالیت5
از دانش آموزان بخواهید که با مرور کتاب و محتوای آن طرح کسب و کاری را بنویسند. به عنوان مثال آنها موارد زیر را الزم 

است در نظر بگیرند:
ــ نیازهای تأمین نشده جامعه

ــ اندازه، ماهیت و پایداری بازار
ــ منابع مالی مورد نیاز

ــ منابع انسانی و مادی مورد نیاز
ــ مقررات اداری برای ثبت و راه اندازی کسب و کار
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ــ روش ها و مکانیزم بازاریابی
ــ امکان ایجاد سود و غیره...  .

نمونه ها و فرم های زیادی برای طرح کسب و کار وجود دارند که با توجه به مخاطبین این طرح می توان از منابع مختلف مثل 
اینترنت و یا بانک دریافت کرد.  نمونه طرح کسب و کار پیوست این فصل آمده است.

طرح کسب و کار )  تولیدی  ( 

موضوع طرح: پرورش و نگهداری زنبور عسل
ظرفیت : 850 کندو       

محل اجرای طرح: 
سرمایه گذاری کل: 481/35 میلیون ریال

سهم آوردۀ متقاضی: 51/35 میلیون ریال 
سهم تسهیالت: 430 میلیون ریال

دورۀ بازگشت سرمایه:  2/2  سال ) معادل  26 ماه (
سود ویژه : 175/58 میلیون ریال 

میزان اشتغال زایی: 8 نفر

1ـخالصهاجرایی
با افزایش فناوری های مختلف به ویژه در صنعت غذایی، امروزه کاربرد مواد غذایی به اشکال مختلف رو به گسترش می باشد. 

عسل نیز به عنوان یک ماده غذایی از این قاعده مستثنی نمی باشد. 
با توجه به نیاز جامعه و وجود شرایط مناسب در زمینه پرورش زنبور عسل در استان گلستان اجرای این طرح می تواند عالوه 
بر ایجاد فرصت های شغلی، سودآوری مناسبی را در پی داشته باشد. وجود منابع طبیعی فراوان در استان و همچنین وجود نیروی کار 

ماهر و دسترسی به منابع اولیه ارزان مانند زمین زراعی، کندو و مواد اولیه سود آوری این طرح را توجیه می کند. 
عالوه بر استفاده از خود عسل به عنوان یک ماده مغذی و خوراکی از موم زنبور عسل نیز می توان در موارد مختلف مانند، 

صنعت شمع سازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، صنایع داروسازی و عایق سازی استفاده کرد. 
البته در این طرح برای درآمد حاصل از فروش موم زنبور عسل پیش بینی به عمل نیامده است. ولی می توان در طرح هایی که 

در آینده برای توسعه این پروژه درنظر گرفته شده است، این مورد را به عنوان یک زمینه رقابتی به حساب آورد.
با توجه به اینکه زنبورداران کندوهای خود را معموالً در اراضی زراعی و باغات متعلق به خود یا دیگران مستقر می نمایند، این 
کار باعث کمک به گرده افشانی گیاهان و افزایش محصول می گردد و به عالوه کندوها در فصول مختلف سال و به فراخور آب و  هوا، 

کوچ داده می شوند. به همین دلیل هزینه زمین در محاسبات وارد نمی شود.
در طول فرآیند پرورش زنبور عسل، همچنین اقدام به ازدیاد کندوها می شود که این عمل به منظور ترمیم تلفات و فروش انجام 

می پذیرد. درمناطق گرمسیر حتی می توان از هر کندو یک بچه کندو گرفت. 
میزان سرمایه گذاری ثابت این طرح 397/3 میلیون ریال، سرمایه درگردش 84/05 میلیون ریال، درآمد فروش 430 میلیون 
ریال، دوره برگشت سرمایه 23 ماه و نقطه سربه سر تولید 42/42% می باشد. میزان 430 میلیون ریال از طریق عقد مشارکت مدنی و 
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457/95 میلیون ریال از طریق عقد فروش اقساطی با کارمزد 13% تأمین می شود.
با اجرای این طرح، عالوه بر کسب سود مناسب اقتصادی می توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم 

آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می توانند سهم به سزایی در آن داشته باشند.

2ـمشخصاتمدیروهمکاران

شغل مورد نظرتجارب کاریآخرین مدرک تحصیلینام و نام خانوادگی
نوع همکاری

)پاره وقت/ تمام وقت(

1

2

3ـتوضیحمحصول
از گلوکز، فروکتوز و منوساکاریدها ساخته شده  انسان است. اساساً عسل  بدن  برای  از هفتاد ماده مفید  بیش  عسل حاوی 
غذاهای  رده بندی  در  و  بوده  لیپاز  و  پراکسیداز  کاتاالز،  آمیالز، سوکراز،  از جمله  مفیدی  آنزیم های  دارای  است. همچنین عسل 
سرشار از آنزیم ها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، 
انواع ویتامین ها                           به عنوان یک ماده کامل غذایی همچنین دارای  یافت می شوند. عسل  نیز در عسل  ید  آهن، کلر، فسفر، گوگرد و 
)B1, B2, B3, B6, B12, C, E, K(، اسیدهای آلی )اسید مالیک، وینیک، سیتریک، الکتیک و اگزالیک( و پروتئین ها بوده و می تواند  
و  عفونی کنندگی  درمانی، ضد  دارای خواص  نماید. همچنین عسل  تولید  گرم  یکصد  هر  ازای  به  انرژی  کیلوکالری  تا 335   315

حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می باشد. در شکل زیر برخی ترکیبات موجود در عسل آورده شده است.

کلیه موارد ذکر شده اهمیت استفاده از عسل به عنوان یک ماده غذایی مغذی و همچنین دارویی طبیعی را خاطر نشان می سازد. 
از جهت دیگر با عنایت به رشد جمعیت و تنوع محصوالت تولیدی و باال رفتن سطح رقابت درزمینه عرضه انواع محصوالت غذایی، 
بهبود مستمر کیفیت محصوالت و ایجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردی هستند که بایستی هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرند. 
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رعایت این موارد می تواند منجر به دسترسی آسان و ارزان مصرف کنندگان به مواد غذایی شود. 

4ـبازار،مشتریان،رقباوروشهایتثبیتموقعیتوبازاریابی
بازار اصلی آن صنعت غذایی  بنابراین  باشد.  به منظور تولید عسل می  اینکه هدف از این طرح پرورش زنبور عسل   به دلیل 

می باشد، که با این وجود مشتریان آن نیز افراد جامعه می باشند. 
رقبای موجود در این صنعت سایر پرورش دهندگان زنبور می باشند که به صورت پراکنده در اکثر نقاط کشور مشغول به کار 

هستند. 
به دلیل اینکه از زنبور عسل غیر از عسل می توان محصوالت دیگری را نیز به دست آورد بنابراین جهت حفظ موقعیت و تثبیت 
بازار می توان در صورت نیاز، محصوالت مختلفی را به بازار عرضه کرد که عالوه بر حفظ مشتریان سبب تنوع در تولید و عرضه 
محصول می شود. عالوه بر این به دلیل اینکه اغلب بسته بندی های مربوط به این صنعت به صورت سنتی می باشد، در صورت استفاده 

از روش های جدید در بسته بندی می توان عالوه بر تثبیت موقعیت بازار زمینه را برای نفوذ در بازارهای جدید آماده کرد.

5ـتوجیهاقتصادیطرح 
    الف(  سرمایه گذاری ثابت:

1ــ زمین
به دلیل اینکه کندوها در فصول مختلف سال و به فراخور آب و هوا کوچ داده می شوند، هزینه زمین در محاسبات وارد نمی شود. 

2ــ ماشین آالت 
                                                                   

هزینه کل) ارقام به میلیون ریال  ( هزینه واحد  ) هزار ریال  ( تعدادشرحردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

کندو
طبق با کادر 
اکستراکتور

صافی عسل 
دستگاه ذوب موم 

جعبه ملکه
قفسه چوبی ملکه 

ظروف تغذیه 
خرک پولک تراش

چادر صحرایی
تجهیزات زنبورداری

باسکول
ترازو

شعله افکن

850
850

1
5
1

850
850
850

5
2

4سری
1
1
1

300
18

1500
50

350
10
1

2/5
4

750
200
400

1000
800

255
15/3
1/5

0/25
0/35
8/5

0/85
2/13
0/02
1/5
0/8
0/4
1

0/8

288/4      جمع
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3ــ تأسیسات    

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال( هزینه واحد)هزار ریال( تعدادشــرحردیف

1
2

منبع آب 1000 لیتری
ژنراتور برق

1
1

3000
5000

3
5

8جمع

4ــ وسایل نقلیه
                                                                    

هزینه کل ) ارقام به میلیون ریال ( هزینه واحد تعدادشرحردیف

17878وانت نیسان1

78  جمع

       
5  ــ هزینه های قبل از بهره برداری   

                             
هزینه کل ) ارقام به میلیون ریال (  شرحردیف

1
2

هزینه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیالت
آموزش

2/5
1/5

4      جمع

  
          جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه ) ارقام به میلیون ریال ( شرح

ماشین آالت
وسایل نقلیه

تأسیسات
هزینه های قبل از بهره برداری

288/4
78
8
4

378/4جمع

18/9پیش بینی  نشده )معادل 5 % اقالم فوق  (

397/3جمع کل
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ب( هزینه های جاری:
  1ــ مواد اولیه و نهاده های تولید

 
هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(هزینه واحد )هزارریال(مصرف ساالنهشـرحردیف

1
2
3
4
5
6

کندوی خالی
شکر

موم آج شده 
دارو

ظروف بسته بندی عسل
رنگ روغن و سیم

300 عدد
8 تن

450کیلو گرم
ــ
ــ
ــ

30
3000

20
ــ
ــ
ــ

9
24
9
2

2/5
2/5

49               جمع
 

2ــ حقوق و دستمزد

حقوق کل)ارقام به میلیون ریال(حقوق ماهانهتعداد ــ نفرشــرحردیف

1
2
3
4
5

مدیر طرح
حسابدار )پاره وقت(

زنبوردار
راننده

دامپزشک )پاره وقت(

1
1
4
1
1

1/2
0/4
0/9
0/9
0/5

16/8
5/6

50/4
12/6

7

15/7مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 23% جمع حقوق

108/1  جمع کل

 3ــ هزینه نگه  داری و تعمیرات

هزینه کل )ارقام به میلیون ریال(نرخ ارزش داراییشرحردیف

1
2
3

تأسیسات
ماشین آالت 
وسایل نقلیه

8
288/4

78

%4
%4

%10

0/32
11/54

7/8

19/66  جمع
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4ــ هزینه استهالک                                                             

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(نرخ ارزش داراییشرحردیف

1
2
3

تأسیسات
ماشین آالت 
وسایل نقلیه

8
288/4

78

%12
%10
%20

0/96
28/84
15/6

45/4   جمع

 5  ــ سوخت و انرژی 

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(هزینه واحد )ریال(مصرف ساالنهواحدشرح

بنزین
گاز مایع

نفت سفید

لیتر
ــ

لیتر

6000
ــ

6000

650
ــ

160

3/9
0/78
0/32

5   جمع

        جمع هزینه های جاری طرح

هزینه)ارقام به میلیون ریال( شرح

مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد

نگهداری و تعمیرات
استهالک

سوخت و انرژی
اجاره انبار

49
108/1
19/66
45/4

5
6

233/16جمع

11/66پیش بینی نشده ) معادل 5 % اقالم فوق (

244/82جمع کل

       سرمایه در گردش )شش ماهه(

هزینه)ارقام به میلیون ریال(شرح

مواد اولیه 
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی

اجاره انبار

24/5
54/05

2/5
3

84/05جمع کل
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           جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه )ارقام به میلیون ریال(شرح

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

397/3
84/05

481/35جمع کل

 ج( فروش:

ارزش کل)ارقام به میلیون ریال( ارزش واحد)هزار ریال( میزان تولیدشرحردیف

1
2

عسل خالص
بچه کندو

17 تن
300

20000
300

340
90

430جمع

            برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه )ارقام به میلیون ریال(شرحردیف

1
2

استهالک هزینه های قبل از بهره برداری )4 ساله(
هزینه فروش و اداری )معادل 2% فروش ساالنه(

1
8/7

9/6جمع

محاسبه نقطه سر به سر تولید در %100                                                                   

شرح
هزینۀ ثابتهزینۀ متغیر

هزینۀ کل )ارقام به میلیون ریال(
درصدمبلغدرصدمبلغ

49ــ491000مواداولیه

37/833570/2765108/1حقوق و دستمزد تولیدی

4801205سوخت و انرژی

15/73803/932019/66تعمیر و نگهداری

45/410045/4ــ0استـهالک

8/6ــ8/61000توزیع و فروش

11001ــ0استهالک قبل از بهره برداری

61006ــ0اجاره انبار

9/91851/751511/66پیش بینی نشده

254/42ــ129/35ــ125/07جمع
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سود ناویژه:
 هزینه های تولید ساالنه - فروش سالیانه= سود ناویژه
 میلیون ریال 185/18 = 244/82- 430= سود ناویژه

محاسبه نقطه سر به سر تولید:
100 * )هزینه متغیر - فروش ( /هزینه ثابت
129/35)430-125/07 (  * 100 = %42/41 

پیش بینی مالی طرح 

میلیون ریال شرح

430در آمد )فروش(

244/82کسر می شود: قیمت تمام شده

185/18سود ناویژه

8/6کسر می شود: هزینه های اداری فروش

176/58سود عملیاتی

1کسر می شود: هزینه های قبل از بهره برداری

175/58سود ویژه قبل از کسر مالیات

 
سود ویژه قبل از کسر مالیات/ سرمایه گذاری ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه

سال 2/2 = 175/58 / 397/3 


