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 خالصه طرح

  )شکاپشن،کت،پالتو،کاله،کمربند،دستک(البسه چرمي نام محصول

عدد در سال ١٠٠٠)زنانه و مردانه(کاله       عدد در سال ٥٠٠٠) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  ظرفيت پيشنهادي ساالنه طرح  

دست در سال ١٠٠٠)زنانه و مردانه(دستگش          عدد در سال ٥٠٠٠)زنانه و مردانه(پالتو  

عدد در سال ٣٠٠٠)زنانه و مردانه(کمربند  

  ه عنوان پوشاک زمستانه مورد استفاده قرار مي گيردب  موارد کاربرد محصول

  تن مي باشد ٧٢٢عدد معادل  ٢٤٠٧٣٠ در حال حاضرالبسه چرمي  توليد جمع کل ميزان  ميزان توليد داخلي

  تن بوده است ١٦١١معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  .تن ميباشد٢٦٥٦.٦ساالنه کشور  معادل  يالبسه چرمميزان مصرف   ميزان مصرف ساالنه کشور

سال (تا پايان برنامه پنجم البسه چرميبا توجه به مصرف داخلي وميزان توليد ،ميزان کمبود   ميزان کمبود يا مازاد تا پايان برنامه پنجم

  .تن ميباشد٢١٢٧.٦معادل) ١٣٩٢

ياطي،کاغذ الگو،پارچه آستري و زيپ چرم طبيعي ،نخ،روغن چرخ،دکمه،سوزن،صابون خ  اسامي مواد اوليه عمده

  ونايلون

  عدد دوک ١٨٩٨:  عدد      نخ١٥٠٠٠:متر مربع       نايلون ٢٦٤٠٠:چرم طبيعي  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  عدد               ٣٠٠:سوزن    عدد ٨٨٠٠٠:دکمه               عدد ١٥٠:روغن چرخ

  متر  ٢٥٥٠٠:عدد         پارچه آستري ٣٠٠:کاغذ الگوعدد                ١٥٠:صابون خياطي

  ميليون ريال١٥٢٨٦.٨٥  :متر مربع                         جمعا ٢٥٠٠:زيپ

  نفر ٤٥  )نفر ( اشتغال زايي 

  متر مربع٣٠٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  ٢٠٠  ) m2( اداري   زير بنا
  ٧٠٠  ) m2( توليدي 

  ٤٠٠  ) m2( انبار 
  ١٦٠٠  ) m3( آب  ف ساالنه يوتيليتيميزان مصر

  ٩٠ KWبرق 
  ٥٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ٠  )يورو ( ارزي   سرمايه گذاري ثابت
  ميليون ريال      ۷۱۹۰   )ميليون ريال ( ريالي 
  ميليون ريال      ۷۱۹۰   )ميليون ريال ( جمع 

  استان آذربايجان شرقي  در صورت کمبود محصول محل پيشنهادي اجراي طرح
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  :معرفي محصول- ۱

وري بهتر از محيط پيرامونش ، و چگونگي به حداقل  از زماني كه بشر زندگي جمعي را شروع كرده همواره در صدد بهره

تغييرات آب و هوايي، وي را متوجه كرد كه براي مقابله ، پوششي .هايش در ارتباطات محيط بوده  رساندن نيازها و ضعف

ت جوي حفظ كند به اتوانست اورا دربرابر تغيير رو شروع به ساختن لباسهايي كرد كه مي مناسب مورد نياز داردو از اين

كاري نيز براين پوشش اضافه گرديد و به نوعي ، حالت خودنمايي را به خود گرفت تا جايي كه هدف  مرور تزئين و زينت

   .اصلي كه همان پوشش بودرو به فراموشي سير كرد

چرا كه هر كدام بسته به فرهنگ . كامالً مغاير يكديگرند مختلف  نوع پوشش در جوامع  نمايد كه اين امر بديهي مي

اي ربط  توان دريافت كه پوشش و نوع آن در هر جامعه نگرند و مي خويش به مسئله پوشاك و لباس با ديدي خاص مي

كماكان پوشاك نيز به . شرفت نهادندها از لحاظ اجتماعي روبه پي مستقيمي با فرهنگ آن جامعه دارد، به تدريج كه جامعه

  . گرديد  نوعي متأثر از اين پيشرفتها 

ي از خصوصيات جغرافيايي ، يشته، جدااهمه تغييراتي كه در لباس است و اختالف بين تن پوش مردم جوامع مختلف گذ

   .ه نيز هستبيني آن جامع اي و سنتي  ناشي از فرهنگ و جهان اقليمي و عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، حرفه

استفاده از چرم از زمان انسان هاي نخستين رواج داشته است، از زماني كه انسان اوليه براي محافظت از پاهاي خود در   

مقابل سنگ و خار و خاشاك، تكه پوستي سخت به دور آن پيچيد و يا زماني كه پي برد مي توان آب را در مشك نگه 

ده از چرم فزوني يافت و قبايل اوليه از چرم براي ساختن چادر، بستر، زيرانداز، زره، داري كرد، به مرور زمان دانش استفا

سال قبل است، گواه آن است  ٥٠٠اشياي پيدا شده در مصر باستان كه متعلق به سه هزار و  . افسار و كفش استفاده كردند

  ها چرم را براي ساختن دمپايي به كار در زمان حضرت موسي، مصري . كه چرم با طال و عاج هاي قيمتي مزين شده است
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در ايران نيز صنعت چرم و ديگر  .مي بردند اما به علت كميابي و گران بودن تنها فرعون ها از آن استفاده مي كرده اند

  .صنايع وابسته به آن همچون كيف و كفش و لباس به عنوان يكي از قديمي ترين صنايع كشور به حساب مي آيند

  

   

 

 

 

:نام و کد محصول ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول 

 ۱  کاپشن چرمي  18101222 عدد

 ۲  البسه چرمي بجز کاپشن  18101280  عدد
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:شماره تعرفه گمرکي۱- ۲  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

  ۶۰  لباس از چرم طبيعي يا دوبار ساخته شده   ۴۲۰۳۱۰۰۰  ۱

  ۶۰ انگشتي و نيم دستکش از چرم دستکش ،دستکش يک  ۴۲۰۳۲۹۰۰  ۲

  ۶۵  کمربند ،حمايل و بند شمشير از چرم طبيعي  ۴۲۰۳۳۰۰۰  ۳

 

:ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳  

 شماره استاندارد موضوع سال چاپ

سازي در صنعت چرم ساخت پوشاکويژگيهاي  ۱۳۸۸  ۱۸۵۸ 

 ۱۷۶۴ هاي چرمي  دستکش ۱۳۸۱

  ۷۸  هاي آزمونويژگيها و روش-چرم لباسي-چرم   ۱۳۸۹

   

:بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصول۱- ۴  

 :است شده داده شرح ذيل در مهم پارامترهاي از برخي که بود خواهند موثر محصول قيمت بر مختلفي پارامترهاي

 قيمت تعيين در را اي عمده شنق و باشد مي توليد متغير هاي هزينه مهمترين از يکي که مصرفي اوليه مواد قيمت -۱

 .دارد محصول شده تمام

 محصول، مصرف کانونهاي و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه -٢

 .داد خواهد قرار تاثير تحت را مربوط هاي هزينه

 بر....و ضايعات ميزان و توليدي محصول کيفيت ، گذاري سرمايه بر تاثير طريق از استفاده مورد تکنولوژي نوع -٣

 .بود خواهد موثر محصول فروش قيمت
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 .دارد محصول شده تمام قيمت و توليد متغير هاي هزينه در مستقيم تاثير نياز مورد انساني نيروي هزينه -٤

 طريق از وليدت ظرفيت افزايش که ترتيب اين به است، موثر محصول فروش قيمت روي بر واحد توليد ظرفيت -٥

  .گردد مي محصول شده تمام قيمت کاهش باعث سربار هاي هزينه نمودن سرشکن

 نمايد، تامين را توليد هاي هزينه بايست مي که اين بر عالوه شده توليد محصول فروش قيمت فوق، نکات به توجه با

 مد نيز توليدي محصول صادرات که صورتي در همچنين.آورد بدست را بازار از سهمي بتوان که باشد حدي در بايد

 باشد پذير امکان خارجي با توليدکنندگان رقابت که باشد نحوي به بايد گذاري قيمت گيرد، قرار نظر

  

  :به شرح زير مي باشد١٣٩٠قيمت ها  درسال  داخلي بازارهاي در شده نجام ا استعالم به توجه با

سال ريال هرعدد در ٢٨٠٠٠٠٠) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  -  

ريال هر عدد در سال           ٣٢٠٠٠٠٠):زنانه و مردانه(پالتو   -  

ريال هر عدد در سال             ٤٠٠٠٠٠):زنانه و مردانه(کاله   -  

ريال هردست در سال        ١٥٠٠٠٠):زنانه و مردانه(دستگش   -  

  ريال هر عدد در سال           ٨٠٠٠٠): زنانه و مردانه(مربندک  -

 

:موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

چرمي مي باشد که اين محصوالت به انواع پوشنده اي ...)کاپشن،پالتو،کت،کاله،دستکش،کمربند و(نام محصول البسه 

  .گرم و مناسب جهت استفاده در فصول سرد سال به کار ميرند

  



  شركت پژوهشگران فن گستر
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  )كاپشن،كت،پالتو،كاله،كمربند،دستكش(يالبسه چرم طرح توليد     

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                      يجانشرقياستان آذربا يصنعت يشهرك ها شركت :متقاضي   

    90 آذر  :تاريخ تدوين طرح  

9  

  

در . و لعاب تازه اي مي گيرندبا شروع فصل سرما، همراه با تغيير رنگ و نماي طبيعت، فروشگاه هاي پوشاك نيز رنگ 

  . مغازه ها راه مي يابدبه آورد،  مي كه گرمايي دلچسب را براي خريداران به ارمغان کاپشن و کال البسه چرمياين فصل،

هاي متفاوتي كه در انتخاب نوع پوشش اين جمعيت وجود دارد  در كشور ما نيز با توجه به كثرت جمعيت جوان و سليقه

  .تاني هر ساله بيش از قبل متنوع شده و امكان انتخاب بيش تري را براي متقاضيان فراهم مي كندبازار پوشاك زمس

صنعت پوشاك به عنوان بزرگ ترين سيستم عرضه و تقاضا در جهان شناخته شده است و قشر عظيمي از افراد در اين 

  .بخش فعاليت مي كنند

  

  

     

  

:کاالي قابل جانشين۱- ۶  

پارچه هاي ضخيم، بافتني ها، سه چرمي به عنوان پوشاک زمستاني مورد بهره قرار مي گيرد ميتوان انواع از آنجائيکه الب

به دليل گرما زايي مناسب البسه چرم و   با جنس هاي ديگررا به عنوان کاالي جانشين نام برد، ليکن....... و   كاپشن ، پالتو

  .کل ظاهري هيج جايگزيني نميتوان براي البسه چرمي نام بردخواص منحصر به فرد اين کاالها و نيز شکيل بودن ش
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:اهميت استراتژيکي کاال در دنياي امروز۱- ۷  

طرفداران خود را داشته و يکي از مد هاي هميشه و کال البسه چرمي استفاده از مدل هاي مختلف کاپشن هاي چرم 

خود از موارد و متريال مناسب تري ساخته مي شوند  منحصر به فرد اين محصوالت با حفظ ظاهر.هميشگي فصل سرماست

  . تا کارايي و راحتي بيشتري براي مصرف کنندگان فراهم کنند

                                                       

  :تقاضا و عرضه توضعي- ۲

  :برداري بهره ظرفيت بررسي۲- ۱

  

 واحد هاي فعال توليد کاپشن چرمي

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

شرقي  آذربايجان ٥٠٠٠.٠٠ عدد 1  

غربي  آذربايجان ٣٨٠٠٠.٠٠ عدد 3  

 تهران ٧٠٣٥٠.٠٠ عدد 3

رضوي  خراسان ١٠٠٠.٠٠ عدد 1  

 گيالن ١٥٥٠٠.٠٠ عدد 3

زندرانما ٨٨٠.٠٠ عدد 1  

سنجش واحد جمع ١٣٠٧٣٠.٠٠ عدد 12  
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 واحد هاي فعال البسه چرمي به جز کاپشن

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

رضوي  خراسان ٧٠٠٠٠.٠٠ عدد 1  

 کرمان ٤٠٠٠٠.٠٠ عدد 1

سنجش واحد جمع ١١٠٠٠٠.٠٠ عدد 2  

  

  

  :جديد هاي طرح وضعيت۲- ۲

 واحد هاي در حال احداث کاپشن چرمي

دتعدا سنجش واحد   استان ظرفيت 

 البرز ٤٣٥٠٠٠.٠٠ عدد 4

 تهران ٢٠٦٠٠.٠٠ عدد 3

رضوي  خراسان ١٠٠٠٠.٠٠ عدد 1  

بلوچستان و  سيستان ٥٠٠٠.٠٠ عدد 1  

 فارس ٣٤٠٠.٠٠ عدد 4

 کردستان ١٠٠٠.٠٠ عدد 1

 گيالن ٥٠٠٠.٠٠ عدد 1

 مازندران ٢٠٠٠.٠٠ عدد 1

سنجش واحد جمع ٤٨٢٠٠٠.٠٠ عدد 16  
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 واحددر حال احداث البسه چرمي بجز کاپشن

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 البرز ٢٠٠٠٠٠.٠٠ عدد 1

 تهران ٢٢١٠٠٠.٠٠ عدد 5

رضوي  خراسان ١٠٠٠٠.٠٠ عدد 1  

 زنجان ٥٠٠٠.٠٠ عدد 1

سنجش واحد جمع ٤٣٦٠٠٠.٠٠ عدد 8  

  

  

  : محصول واردات روند بررسي۲- ۳

  

 واردات البسه چرمي

)يلو گرمک(وزن  سال  ارزش دالري 

1384 656197 619856 

1385 994123 889746 

1386 1595535 1559961 

1387 2379821 2626174 

1388 1850667 2301868 

1389 1611022 2476363 
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 واردات البسه چرمي

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 2462 458 آلمان 1388

 876649 952994 امارات متحده عربي 1388

 10498 1578 ايتاليا 1388

 31258 57920 تركيه 1388

 17223 19435 پاكستان 1388

 989225 328854 چين 1388

 2987 215 اتريش 1388

 10164 1012 كانادا 1388

 4426 386 منطقه آزاد كيش 1388

 233 159 بلژيك 1388

 72705 410 مالزي 1388

 2754 2696 منطقه آزاد چابهار 1388

 1440 2620 بوشهر٢منطقه ويژه اقتصادي  1388

 165 35 آذربايجان 1388

 43 18 اسپانيا 1388

 637 191 انگلستان 1388

 2220 134 تايلند 1388

 1588 100 فرانسه 1388

 1772 1172 هند 1388
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 واردات البسه چرمي

)گرم کيلو(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 939074 778732 چين 1389

 589849 569288 امارات متحده عربي 1389

 579669 69368 تركيه 1389

 103 4 كانادا 1389

 28509 1741 منطقه آزاد كيش 1389

 11306 3784 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 1389

 2460 158 هنگ كنگ 1389

 18660 7112 پاكستان 1389

 1465 920 وراآند 1389

 3171 2740 تايوان 1389

 193000 274 مالزي 1389

 6572 3165 منطقه آزاد چابهار 1389

 1446 220 آلمان 1389

 18487 1961 ايتاليا 1389

 396 64 تايلند 1389

 1581 92 فرانسه 1389
  

���
54%

�����ا��رات
��	�
40%

�ت	آ�
5%
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  :مصرف روند بررسي۲- ٤

  رف البسه چر ميروند مص

  )تن(ميزان توليد   )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
  ميزان مصرف

  )تن(

  سرانه مصرف

  )کيلو گرم(

1384 656.1 12.3 719 1362.8 0.01 

1385 994.1 30.9 720 1683.2 0.02 

1386 1595.5 14.3 720 2301.2 0.03 

1387 2379.8 12.1 720 2487.7 0.04 

1388 1850.6 29.7 721 2541.9 0.05 

1389 1611 76.4 722 2656.6 0.3 

 صادرات -(واردات + توليد) = مصرف

  

  :محصول صادرات روند بررسي۲- ۵

البسه چرمي صادرات  

)کيلو گرم(وزن  سال  ارزش دالري 

1384 12390 36577 

1385 30943 254858 

1386 14381 76393 

1387 12121 179200 

1388 29702 748944 

1389 76435 1788296 
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البسه چرمي صادرات  

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 4694 194 كانادا 1388

 399 83 امارات متحده عربي 1388

 692639 28488 عراق 1388

 5832 97 آفريقاي جنوبي 1388

 33144 630 قطر 1388

 12180 203 كويت 1388
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البسه چرمي صادرات  

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

1389 
 كانادا

200 5924 

1389 
 عراق

75899 831138 

1389 
 فدراسيون روسيه

15 420 

1389 
 قطر

36 206970 
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 :محصول به نياز بررسي۲- ۶

  البسه چرمي

  )تن(ظرفيت خالي  )تن(ميزان مصرف  )تن(يد ميزان تول  سال

1384  719 1362.8 643.8 

1385  720 1683.2 963.2 

1386  720 2301.2 1581.2 

1387  720 2487.7 1767.7 

1388  721 2541.9 1820.9 

1389  722 2656.6 1934.6 

  

  

  

  :وضعيت تقاضا۲- ۷

  البسه چرمي 

  يرزان تقاضاي گذشته و سال جامي=رديف  ۲جمع   )تن(ميزان مصرف  )تن(صادرات  سال

1384 12.3 1362.8 1375.1 

1385  30.9 1683.2 1714.1 

1386  14.3 2301.2 2315.5 

1387  12.1 2487.7 2499.8 

1388  29.7 2541.9 2571.6 

1389  76.4 2656.6 2733 
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  :بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد- ۳

توسعه ماشين آالت بخش پوشاک باعث شده است که کارخانجات سنتي توليد البسه چرمي به کارخانجات صنعتي تبديل 

  :شود،مراحل توليد انبوه البسه چرمي به ترتيب زير ميباشد

آن . ) ...،مدل و)قد و وزن(اندازه (انواع البسه به وسيله  کامپيوتر ) :کاپشن،کت،دستکش،کاله وکمربند(طراحي البسه-۱

  .طراحي ميشود و الگوها تعيين مي گردد

چرم بر روي ميزهايي نهاده و الگوها بر روي آنها  گذاشته شده و به وسيله صابون خياطي عالمت گذاري ميشود :برش  -۲

  .و سپس به وسيله دستگاه برش اتوماتيک بريده ميشود

به الگو به هم متصل و دوخته ميگردند و در نهايت  قطعات برش خورده چرم به وسيله چرخهاي صنعتي با توجه:مونتاژ-۳

  .دارد به آنها متصل ميگردد.... البسه هايي که نياز به دکمه ،زيپ و

هر البسه با دست بازرسي و سپس در کيسه هاي پالستيکي روکش شده و بسته بندي مي شود و به خرده :بازرسي نهايي-۴

  .فروش حمل مي شود
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 :هها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت بررسي ايستگا ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي . باشد رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي 

با افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود 

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق . در نتيجه رشدكيفي جوامع صنعتي شده است كيفيت محصوالت و

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد  اين عمليات سبب مي. گيرد مشخصات فني تعيين شده براي محصول انجام مي

 .ش يابدها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاه محصوالت معيوب، ازهدر رفتن سرمايه

  :توان به صورت زير خالصه كرد به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي   

 حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

  ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

 

عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهاي توان گفت كنترل كيفيت  به عبارت ديگر مي 

تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات مورد 

ا توجه به وضعيت هرصنعت مراحل بازرسي كلي ب. گيرد نياز براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

  :به ترتيب ذيل مي باشند

 درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

 درمرحله آغاز توليد) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 
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 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

 درمرحله پاياني كار) ۶ 

 .ين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيردهريك از ا

دراين واحد با توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين 

 .مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود. خواهد شد

 يت مواد اوليهكنترل كيف) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

  .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي

 

 :كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

اين بخش از کنترل کيفيت بايستي قبل از مرحله خريد با بررسي بر روي نمونه کاال از جهت تطابق ويژگيهاي مورد انتظار 

 . خواهد بود.....از قبيل بررسي کيفيت چرم خريداري شده  و صورت گيرد که مواردي

 :كنترل حين توليد) ۲

که در هر مرحله ... اين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمامي مراحل توليد مي باشد مراحل طراحي ،برش،دوخت و 

  .توسط اپراتور مربوطه کنترلهاي الزم صورت خواهد گرفت

  :كنترل نهايي) ۳

 .مورد کنترل قرار مي گيرند... توليدي قبل از بسته بندي از جهت ظاهري، مدل، و  محصوالت
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  : گذاري سرمايه حجم برآورد- ۴

  واحد  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  عدد  ۵۰۰۰  )زنانه و مردانه(کت وکاپشن

  عدد ۵۰۰۰  )زنانه و مردانه(پالتو

  عدد ۱۰۰۰  )زنانه و مردانه(کاله

  دست ۱۰۰۰  )زنانه و مردانه(دستگش

  عدد ۳۰۰۰  )زنانه و مردانه(کمربند

  

  

  :زمين٤- ١

 قيمت گرفتن نظر در با شود، مي برآورد مربع متر ٣٠٠٠ البسه چرمي توليد واحد احداث جهت نياز مورد زمين ميزان

  .شود مي برآورد ريال ميليون  ۶۰۰  زمين خريد هزينه ريال، هزار ٢٠٠زمين مترمربع هر

  

  :محوطه سازي٤- ٢

فعاليت مربوط به محوطه سازينوع  )مترمربع(مقدار  هزار ريال)هرمترمربع(هزينه  )ميليون ريال(هزينه كل    

 ۲۶ ۲۰ ۱۳۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۴۰۰ ۲۰۰ ۸۰ 

 ۴۰ ۱۰۰ ۴۰۰ فضاي سبز

 ۲۹۲ ۴۵۰ ۶۵۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۸ ۱۵۰۰ ۱۲ 

 ۴۵۰ جمع کل
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  :سازي انساختم٤- ۳

 نام ساختمان
 زيربنا

)مترمربع (   

هزينه هر مترمربع 

)ريال(  

 هزينه كل 

) ميليون ريال(    

 ۱۵۴۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰ سالن توليد

محصول و مواد اوليه و بسته بندي انبار  ۴۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰ 

 ۴۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ساختمانهاي اداري

ورينمازخانه و غذاخ  ۷۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰ 

کل  جمع  ۱۳۰۰  ۲۷۴۵ 

  

  :ماشين آالت و تجهيزات۴- ۴

  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات
  قيمت واحد

  )م ر(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ۹۳۰  ۳۱  ۳۰  ايران  چرخ خياطي صنعتي

  ۱۰۵  ۲۱  ۵  ايران  قيچي برقي

  ۸  ۱  ۸  ايران  قيچي دستي

  ۱۰۲۰  ۳۴۰  ۳  ايران  ميز برش

  ۶۳  ۲۱  ۳  نايرا  ميز اتو

  ۱۰۰  ۲۰  ۵  ايران  چرخ دکمه

  ۱۶  ۴  ۴  ايران  دکمه پرس کن و دکمه درست کن

  ۳۲  ۸  ۴  ايران  چرخ جا دکمه زن

  ۲۷  ۹  ۳  ايران  نخ ٥چرخ سر دوز 

  ۲۳۰۱  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  : تجهيزات وتاسيسات ۴- ۵

  )ريال(هزينه يك واحد  مقدار  واحد  شرح
  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ۱۵۳  ۱۷۰۰۰۰۰  ۹۰  کيلو وات  حق انشعاب برق 

  ۵۰  ۵۰۰۰۰۰۰۰   ۱  اينچ  حق انشعاب آب

  ۲۷۰  ۲۷۰۰۰۰۰۰۰  ۱  سري  )پيش تصفيه(تجهيزات و تاسيسات سيستم فاضالب

  ۶  ۱۰۰۰۰۰۰  ۶  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط  سيستم ارتباط تلفني 

  ۶۹  -  -  -  تأسيسات گرمايش و سرمايش و تهويه ساختمانها

  ۵۵۰  جمع کل 

  

  :نقليه وسايل٤- ۶

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  خودرو سواري

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )تني۲(وانت

  ۲۸۰  جمع کل
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  :اداري لوازم٤- ٧

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :تجهيزات اداري

  متعلقات آنکامپيوتر و 

  تلفن 

  فکس 

  پرينتر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  ميز و صندلي و مبلمان اداري

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  وسايل پذيرايي

  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰  -  ساير

  ۶۷  جمع کل

  

  

  :برداري بهره از قبل هاي هزينه٤- ٨

 

هزينه حقوق و دستمزد در  ، مجوز اخذ شرکت و مطالعات اوليه و ثبت هزينه ،شامل طرح ي بردار بهره از قبل هاي هزينه

  .شود مي برآورد ريال ميليون۲۱۵.۷  )سرمايه ثابت% ٣(آزمايشي با کسر در آمد حاصله و ساير برداري بهره هزينه و دوره اجرا

  

  : نشده بيني پيش هاي هزينه٤- ٩

 .است شده لحاظ نشده بيني پيش هاي هزينه عنوان به )ميليون ريال  ۳۴۳(طرح ثابت گذاري سرمايه هاي هزينه درصد ٥
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  :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت٤- ١٠

 

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۶۰۰ زمين ۱

 ۳۱۹۵ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۶۷ وسايل دفتري  ۳

 ۲۳۰۱ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

عموميتجهيزات و تاسيسات  ۶  ۵۵۰ 

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۱۳۴ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۳۴۳ 

 ۷۱۹۰ جمع
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  :ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آن۴- ۱۱

 نام مواد

 اوليه

 تن يک در مصرف ميزان

  )احتساب ضايعات با(محصول

تامين منبع مقدار مصرف  

 ساالنه

 

 قيمت كل قيمت واحد 

)ميليون ريال (  واحد بها خارجي داخلي 

چرم 

  طبيعي

  ماده اوليه  اصلي

عدد در سال ٥٠٠٠متر مربع براي ٢به ازاي هر عدد) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  

دست در سال  ٥٠٠٠مترمربع براي ٣به ازاي هر عدد )زنانه و مردانه(پالتو  

عدد در سال ١٠٠٠متر مربع براي  ٠.٥به ازاي هر عدد)زنانه و مردانه(کاله  

دست در سال ١٠٠٠متر مربع براي ٠.٣به ازاي هر دست)زنانه و مردانه(دستگش  

  عدد در سال ٣٠٠٠متر مربع براي  ٠.٢به ازاي هر عدد )زنانه و مردانه(کمربند

 ---- داخلي
۲۶۴۰۰  

 متر مربع

۵۱۰۰۰۰ 

 هر متر مربع
 ۱۳۴۶۴ ريال

  نخ

عدد در سال  ٥٠٠٠دوک براي ١عدد ٦به ازاي ) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  

دست در سال    ٥٠٠٠دوک براي ١عدد  ٥به ازاي)زنانه و مردانه(پالتو  

عدد در سال ١٠٠٠دوک براي ١عدد ٥٠به ازاي )زنانه و مردانه(کاله  

لدست در سا  ١٠٠٠دوک براي١دست ٧٠به ازاي )زنانه و مردانه(دستگش  

  عدد در سال ٣٠٠٠دوک براي  ١عدد  ١٠٠به ازاي )زنانه و مردانه(کمربند

 ---- داخلي
۱۸۹۸  

 عدد دوک

۵۰۰۰۰  

 هر عدد
 ۹۴ ريال

روغن 

  چرخ
 داخلي  ظرفيت ساليانه%١

----

- 
عدد۱۵۰  

۲۰۰۰۰۰  

 هر عدد
 ۳۰ ريال

  دکمه
عدد در سال ٥٠٠٠دکمه براي  ٧به ازاي هر عدد) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  

دست در سال  ٥٠٠٠دکمه براي ١٠به ازاي هر عدد )زنانه و مردانه(پالتو  

  عدد در سال ٣٠٠٠سگک براي  ١به ازاي هر عدد )زنانه و مردانه(کمربند

عدد ۸۸۰۰۰ ---- داخلي  
۷۰۰۰ 

هر عدد   
 ۶۱۶ ريال

عدد ۳۰۰ ---- داخلي  ظرفيت توليد%۲  سوزن  
۴۰۰۰  

 هر عدد
 ۱.۲ ريال

صابون 

  خياطي
 داخلي  وليدظرفيت ت% ۱

----

- 
عدد ۱۵۰  

۵۰۰۰  

 هر عدد
 ۰.۷۵ ريال

کاغذ 

  الگو
عدد۳۰۰ ---- داخلي  ظرفيت توليد۲% عدد ۳۰۰۰   ۰.۹ ريال 

پارچه 

  استري

عدد در سال ٥٠٠٠متر مربع براي ٢به ازاي هر عدد) زنانه و مردانه(کت وکاپشن  

سالدست در   ٥٠٠٠مترمربع براي ٣به ازاي هر عدد )زنانه و مردانه(پالتو  

عدد در سال ١٠٠٠متر مربع براي  ٠.٥به ازاي هر عدد)زنانه و مردانه(کاله  

 ---- داخلي
۲۵۵۰۰  

 متر مربع

۴۰۰۰۰         

هر متر مربع    
 ۱۰۲۰ ريال

  زيپ
عدد در  ٥٠٠٠متر مربع براي ٠.٥به ازاي هر عدد) زنانه و مردانه(کت وکاپشن

 سال
متر مربع ۲۵۰۰ ---- داخلي  ۱۵ ريال ۶۰۰۰ 

متر مربع ۱۵۰۰۰ ---- داخلي ------------------------------------------   يلوننا  ۴۵ ريال ۳۰۰۰ 

 ۱۵۲۸۶.۸۵ جمع کل
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  :نيروي انساني مورد نياز۴- ۱۲

 

 

 

 

 

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

 كل پرداخت

  ساليانه

)ميليون ريال (  

مزاياي 

)ماه ۲(ساليانه   

کل حقوق 

 ساليانه

ق متوسط حقو

 ماهانه

)ميليون ريال (  

 تعداد 

 
 شرح

 مرد زن

 مديريت ۲ - ۱۴ ۳۳۶ ۵۶ ۳۹۲

 مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۲ - ۹ ۲۱۶ ۳۶ ۲۵۲

ماهر كارگر ۱۵ - ۷ ۱۲۶۰ ۲۱۰ ۱۴۷۰  

 کارگر ساده ۱۸ - ۵ ۱۰۸۰ ۱۸۰ ۱۲۶۰

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۲ - ۶ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸  

 پرسنل دفتر مركزي ۴ - ۷ ۳۳۶ ۵۶ ۳۹۲

 جمع ۴۵ -  ۳۶۶۰ ۶۱۰ ۴۲۷۰

%)۲۳(ساير مزايا ۹۸۲  

 جمع کل حقوق و مزايا ۵۲۵۲
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:ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي۴- ۱۳  

 

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۱۷۰  ۶۰۰  ۲۸۳۵۰۰  کيلو وات ساعت  برق مصرفي

  ۴  ۲۵۰۰  ۱۶۰۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۷۳۵  ۷۰۰  ۵۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۳۵  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  ليتر  بنزين

  ۹۴۴  جمع كل

  

  :استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت۴- ۱۴

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۱۵۹.۸  %۵  ساختمان و محوطه سازي 

  ۵۵  %۱۰  تاسيسات و تجهيزات

  ۲۳۰  %۱۰  هيزاتماشين آالت و تج

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۳.۴  %۲۰  وسايل اداري 

  ۴۸۶.۲  جمع
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  :تعميرات و نگهداري۴- ۱۵

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۶۳.۹  %۲  ساختمان ها و محوطه سازي

  ۱۱۵  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۵۵  %۱۰  تاسيسات و تجهيزات

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶.۷  %۱۰  وسايل اداري 

  ۲۶۸.۶    جمع كل

 

:حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم۴- ۱۶  

 

ريالجمع كل سرمايه ثابت به ميليون + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون   

۳۵۲۴+۷۱۹۰=۱۰۷۱۴  

  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۲۵۴۷.۸ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۸۷۵.۳ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۷۸.۵ 

)ماه ۱(تعمير و نگهداري ۴  ۲۲.۴ 

 ۳۵۲۴ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه ۴- ۱۷  

  

  

  

  

  

  

  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

مواد اوليه و بسته بندي هزينه ۱  ۱۵۲۸۶.۸۵ 

 ۵۲۵۲ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۹۴۴ هزينه انرژي ۳

 ۲۶۸.۶ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۰۷۸.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۲۲۸.۳ 

)ه ثابت درصد مقدار وام سرماي ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۲۸۷.۶ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۱۴.۳۸ 

 ۴۸۶.۲ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۴۳.۱۴ 

 ۲۳۸۸۹.۵۷ جمع كل 
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  :طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵

در اين مورد بايد . محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت است انتخاب منطقه و

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به . محل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجهي از مراكز شهر باشد

چه بسا اشكال . تباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشدبازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ار

مثالً دور بودن فاصله محل . در هر يك از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

يد خواهد شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه تول

با اين مقدمه با توجه به .موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي خواهد شد... زيربنايي نظير آب و برق و 

 اينكه محصول توليدي يك محصول توليدي پوشاک ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح

در نتيجه استانهاي اطراف تهران و اصفهان و آذربايجان شرقي وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار .است

هستندو در ضمن احداث اين واحد در استان آذربايجان شرقي شرايط خوبي براي صادرات محصول به کشور هاي همسايه شمالي 

شود ، لذا  ترين استان ناحيه شمال غربي ايران محسوب مي ميليون  پرجمعيت ۴يتي بالغ بر را دارد و  استان آذربايجان شرقي با جمع

  . احداث واحد توليد البسه چرمي در استان آذربايجان کامال توجيه پذير مي باشد
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 :مطالعاتي مراجع و منابع

 توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز -١

 ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

  واردات و صادرات مقررات -٣

 بازرگاني وزارت ايران، استاندارد اداره -ايران ملي استانداردهاي -٤

 .بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات -٥

   اينترنت از شده اخذ اطالعات -٦

  


