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 خالصه طرح

 
 لباس کودك نام محصول

  دست75000 ظرفیت پیشنهادي طرح

 انواع لباس و پیراهن بچگانه موارد کاربرد

 پارچه، دکمه، نخ دوخت، سلفون و مقوا مدهمواد اولیه مصرفی ع

  هزار دست12500 )1390سال (کمبود محصول 

 36 )نفر (اشتغال زایی

 m2( 1500(زمین مورد نیاز 

 m2( 100(اداري 
 زیربنا m2( 300(تولیدي 

 m2( 120(انبار 

، ) هزار عدد300(، دکمه) متر مربع75000(پارچه میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
 ) کیلوگرم1600 (و مقوا) کیلوگرم800(سلفون

 m3( 3960 (آب
 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 KW( 70 (برق

 152873 )دالر(ارزي 
 2631 )میلیون ریال(ریالی 

سرمایه گذاري ثابت 
 )میلیون ریال(طرح 

 4050 )میلیون ریال(مجموع 

کشور بویژه   اطراف شهرهاي بزرگهاي صنعتیشهرك محل پیشنهادي اجراي طرح
 اصفهان، یزد و کاشان
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 معرفی محصول -1

تولید انواع  آالت قادر بهالبته ماشین(باشدیمگانه محصول مورد نظر در این گزارش انواع پیراهن بچه

 . )باشندپیراهن زنانه و مردانه می

براي تهیه لباس و اضافه کردن وسایلی ) هاي بریده پارچهتکه(الگوي کلی لباس شامل قطعات مختلف 

کاري در سطح  پوشیدن و بیرون آوردن لباس، تزئین لباس با استفاده از بخیهنظیر زیپ و دگمه براي راحتی

 . باشدمیآن و دوختن جیب 

اند که ظاهري تکمیل شده و بدون تغییر به لباس بسیاري از تکنیکهاي تولید لباس طوري طراحی شده

استحکام الزم که ضمن دادن مثالً بسته به نوع پارچه، نوع لباس و استحکام مورد نیاز از تزئینات . بدهند

 . گردد، استفاده می.کافی به لباس، ظاهر آنرا مناسب و خوشایند نماید

شوند و اتصال لوازمی عالوه بر این دوخت درزهایی که سبب اتصال قطعات مختلف لباس به هم می

ی لباس بیافزایند، ل ظاهري و زیبای به شک،نظیر آستر، دگمه، زیپ، نوار االستیک به لباس، که ضمن استحکام

  .]1[گیرداز جمله کارهایی است که در خط تولید انواع پیراهن انجام می

 نام و کد محصول -1-1

 بوده و طبق لوح فشرده وزارت صنایع به ترتیب داراي لباس کودكمحصوالت این واحد شامل انواع 

 ارائه گردیده 1ول در جدلباس کودك  انواع ISICکد . باشد  می18101242و  ISIC 18101240 کدهاي 

 .است

 ]1[لباس کودك انواع ISIC کد -1جدول 
 واحد کد محصول نام محصول ردیف

 عدد 18101240 نوزاد لباس کودك و 1

 عدد 18101242 لباس بچه 2
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  شماره تعرفه گمرکی -1-2

 و تعرفۀ اختصاصی بـراي ایـن محـصول    دنگردمیو یا صادر   هاي مختلفی وارد    لباس کودك تحت تعرفه   

     هـاي گمرکـی مربـوط بـه پیـراهن و لبـاس کـودك اشـاره         ترین تعرفـه در ذیل به عمومی. رش نشده است گزا

 .]2[گرددمی

ü 6108 هايهتعرف،  6106 هايهتعرف،  6105 هايهتعرف،  6104 هايهتعرف، 6103هاي تعرفه  ،

 هايهتعرف،  6117 هايهتعرف،  6114 هايهتعرف ، 6112 هايهتعرف، 6111 هايهتعرف،  6110 هايهتعرف

،  6217 هايهتعرف،  6211 هايهتعرف، 6210 هايهتعرف،  6209 هايهتعرف،  6204 هايهتعرف،  6203

  6309 هايهتعرف،  6307 هايهتعرف

 شرایط واردات -1-3

 . محصول درج گردیده استحقوق ورودي شماره تعرفۀ گمرکی و 2در جدول 

 ]2[وروديحقوق  شماره تعرفۀ گمرکی و -2جدول 
 SUQ حقوق ورودي شماره تعرفه

6103 70 U 
6104 70 U 

6105 70 U 

6106 70 U 
6108 70 U 
6110 70 U 
6111 70 Kg 
6112 70 U 
6113 70 Kg 
6114 70 Kg 
6117 70 Kg 
6203 70 U 
6204 70 U 
6209 70 Kg 
6210 70 Kg 
6217 70 Kg 
6307 65 Kg 
6309 100 Kg 
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 ائه استاندارد ملی یا بین المللیبررسی و ار -1-4

هاي استاندارد در لباس، دارا بودن برچسب، توان به رعایت اندازه رایج پوشاك را میاستانداردهاي

ها در هر سانتیمتر، طول زیپ لباس، تعداد بخیه براي دوخت دگمه حداقل طول درز لباس، تعداد بخیه

 .مربوط دانست

 .اك ارائه گردیده است استانداردهاي ملی پوش3در جدول 

 ]3[ استانداردهاي ملی پوشاك-3جدول 
 شماره استاندارد عنوان استاندارد ردیف

 1590 لباسهاي تریکوي بچه گانه) سایز(اندازه  1
 2255 هاي مردانه ویژگیهاي پیراهن 2
 2256 هاي کشباف پودي پشمی ویژگیهاي زیرپیراهنی 3
 645 ههاي پیراهن دوخته شده زنان اندازه 4
 2270 اي مردانه کشباف ویژگیهاي پیرانهاي ورزشی پنبه 5
 590 هاي لباسهاي دوخته شده مردانه  ویژگیهاي اندازه 6

  

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

از آنجائیکه . گرددر شرایط عادي قیمت لباس نظیر سایر کاالها تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین مید

باشند و قیمت آن تحت تاثیر جنس پارچه، نوع دوخت، طرح پوشاك داراي تنوع بسیاري در هنگام عرضه می

 .استباشد، لذا در این گزارش به بررسی قیمت آن پرداخته نشده و مدل لباس و غیره می
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 موارد مصرف و کاربرد -1-6

 .شوددر ادامه به بررسی انواع پیراهن بچگانه پرداخته می

 .گانه دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده است اندازه ژاکتهاي بچه4در جدول 

 ]4[گانه دوخته شده بر حسب سانتیمتراندازه ژاکتهاي بچه -4جدول 
 سرتاسر شانه سرشانه مچ  آستینپهناي قد آستین پهناي تنه قد تنه اندازه
 22 7,5 6,5 12 25 27 30 یکسال
 24 8 7 12,5 29 29 33 دو سال
 25 8,5 7,5 13 31 31 35 سه سال
 26 9 7,5 13,5 34 32 38 چهار سال
 27 9 8 14 36 33 40 پنج سال
 28 9,5 8 14,5 39 34 43 شش سال
 29 10 8,5 15 41 35 45 هفت سال
 30 10,5 8,5 15,5 44 36 48 هشت سال

 

 .گانه ارائه شده است نمایی الگوي دوخت ژاکتهاي بچه1در شکل

 
 گانه نمایی الگوي دوخت ژاکتهاي بچه-1شکل

 
 .گانه دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده است بچهبلوزهاي اندازه 5در جدول 
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 ]4[ترگانه دوخته شده بر حسب سانتیم بچهبلوزهاياندازه  -5جدول 
 سرتاسر شانه سرشانه مچ پهناي آستین قد آستین پهناي تنه قد تنه اندازه
 22 7 6 11 25 26 30 یکسال
 24 7,5 6,5 12 28 28 33 دو سال
 25 8 7 12 30 29 35 سه سال
 26 8 7 13 33 31 38 چهار سال
 27 8,5 7,5 13 35 32 40 پنج سال
 28 9 7,5 14 38 33 43 شش سال
 29 9 8 14 40 34 45 هفت سال
 30 10 8 15 43 35 48 هشت سال

 

 .ارائه شده استگانه  بچهبلوزهاي نمایی الگوي دوخت 2در شکل

 
 گانه نمایی الگوي دوخت بلوزهاي بچه-2شکل

 

 . دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده استپیراهن دخترانه اندازه 6در جدول 
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 ]4[دوخته شده بر حسب سانتیمترپیراهن دخترانه اندازه  -6جدول 

قد  اندازه
 تنه

قد 
 آستین

دور 
پشت باال  باالتنه کمر یقه سرشانه سینه

 تنه
سرتاسر 
 شانه

 22 20 19 27 25 7 27 25 39 یکسال
 24 21 22 28 26 7,5 28 30 43 دو سال
 25 23 24 28 27 8 28 32 47 سه سال
 26 25 27 29 28 8 30 35 53 چهار سال
 27 26 28 30 28 8,5 31 37 59 پنج سال
 28 28 30 30 29 9 32 40 62 شش سال
 29 29 31 31 30 9,5 33 42 65 هفت سال
 30 31 33 31 31 10 34 45 61 هشت سال

 

 .ارائه شده است پیراهن دخترانه نمایی الگوي دوخت 3در شکل

 
  نمایی الگوي دوخت پیراهن دخترانه-3در شکل

 
 . دوخته شده بر حسب سانتیمتر ارائه گردیده استگانهوار بچهشل اندازه 7در جدول 

 ]4[دوخته شده بر حسب سانتیمترگانه شلوار بچهاندازه  -7جدول 
 فاق پهناي شلوار قد شلوار اندازه
 22 28 40 یکسال
 29 30 47 دو سال
 32 31 50 سه سال
 34 31 52 چهار سال
 37 32 55 پنج سال
 43 33 62 شش سال

 45 34 65  سالهفت
 47 35 67 هشت سال
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 .ارائه شده است گانهشلوار بچه نمایی الگوي دوخت 4در شکل

 
 گانه نمایی الگوي دوخت شلوار بچه-4شکل

 بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول  -1-7

براي آن در نظر گرفـت ولـی   توان جایگزینی در مورد کاالهاي جایگزین لباس کودك از نظر کاربرد نمی      

اسـتفاده  ...  پنبه، پشم طبیعـی و   استر، کتان،هاي پلیتوان از انواع پارچهاز نظر جنس پارچه مورد استفاده می     

 .نمود
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 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-8

ر ادامـه بـه     باشـند لـذا د    ترین کشورهاي تولید کننده پوشاك در جهان می       کشور ترکیه و چین از عمده     

 صنعت نساجی و پوشاك ترکیه، یکـی       1980 از سال    .شودبررسی صنعت نساجی و پوشاك ترکیه پرداخته می       

از آن سـال    . باشـد تـرین صـنایع در اقتـصاد ترکیـه مـی          از مهمترین صنایع ایجادکنندة گردش پولی و موفـق        

 بـودن تولیـدات اتفـاق افتـاده     تغییرات وسیعی در صنعت مذکور نظیر سیاست صادرات بیشتر، سیاست به روز  

 .است

 در سـال  .صنعت نساجی و پوشاك به عنوان صنعت پیـشرو در عملکـرد صـنعتی و اقتـصاد ترکیـه دارد             

در بـین صـادرات   .  درصد از کل صادرات ترکیه مربوط به صنعت نساجی و پوشاك بوده است          38 حدود   2006

 درصـد از کـل   7در همـین سـال      . داشته است  درصد، بیشترین رتبه را      68این بخش، صنعت پوشاك با سهم       

از واردات این بخش صنعت نساجی بـا سـهم          . باشدواردات ترکیه مربوط به صنعت نساجی، پوشاك و چرم می         

 . درصد بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است79

. انـد بـوده با ترکیه )  درصد 44(و واردات )  درصد 45(کشورهاي اروپایی داراي بیشترین سهم در صادرات        

 6 درصد و کره جنوبی با سـهم  5 درصدي در واردات ترکیه دارند که چین با سهم  33کشورهاي آسیایی سهم    

 . ]5[درصد بزرگترین واردکنندگان آسیایی هستند

 لباس کودك کشورها و شرکتهاي داراي تکنولوژي خط تولید -1-8-1 

تداول دوزنـدگی و خیـاطی بـا اسـتفاده از        از آنجائیکه مناسبترین روش براي تهیه لباس کودك روش م         

 در بـسیاري از کـشورها   تهیـه پوشـاك  باشد و امکانات و سطح تکنولوژي براي آالت متداول نساجی می  ماشین

چـین و  باشـد و کـشورهاي متعـددي از جملـه کـشورهاي             موجود است، بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی       

 .باشند این محصول میتولیدکننده و مصرف کنندهو آلمان  ترکیه

  شرایط صادرات-1-9

، 6114، 6113، 6111، 6104  ،6102، 4818 گمرکـی  هـاي تحـت تعرفـه   کـودك    لبـاس صادرات انواع   

6117  ،6203  ،6204  ،6209  ،6210  ،6211  ،6217  ،6207،  6812،  6105  ،6106  ،6108  ،6110  ،6205 ،
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 .]٢[پذیرد انجام می 6208، 6207، 6206

ها و تعـداد    ت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد              بررسی ظرفی  -2-1

آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهـره بـرداري کامـل از                   

 ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

 :شودپرداخته میلباس کودك ر داخلی انواع در ادامه به بررسی بازا

 لباس کودك ظرفیت و میزان تولید داخلی انواع -2-1-1

. بایست ساالنه کشور رشدي هشت درصدي را تجربه نماید طبق اعالم برنامه پنج ساله چهارم توسعه می

یست این قانون را با مبناي این اصل که دولت جهت رفع  بیکاري و رسیدن به چشم انداز بیست ساله می بر

لذا . اي صورت پذیرد  اقدامات گستردهپوشاك و نساجیاجرا نماید که در قسمتهاي مختلف از جمله صنایع 

 .ساختهاي الزم جهت گسترش این صنایع فراهم گردد بایست زیر می

 :فرضیات در نظر گرفته شده

 مورد نظر براي لباس  پارچهابعاددر صورتیکه .  گرم می باشد170مربع پارچه در حدود  وزن هر متر -

 170 پارچه مورد نیاز براي تولید هر دست لباس کودك حدود در نظر گرفته شود وزن  مربعمتر یک کودك

 .گرم خواهد بود

 متر 50 (، نخ دوخت) گرم5دکمه هر کدوم به وزنعدد چهار (وزن سایر ملزومات لباس شامل دکمه -

 50بندي حدود جهت بسته)  گرم براي هر لباس20( و مقوا ) گرم براي هر لباس10(، سلفون)براي هر لباس

 .گرددگرم برآورد می

 .گردد گرم برآورد می220بندي شده حدود با توجه به محاسبات باال تقریبا وزن یک لباس کودك بسته

ظرفیت  در کشور وجود دارد که مجموع لباس کودك واحد تولید کننده 101در حال حاضر حدود 

 . باشدمی هزار دست لباس کودك 7670حدود تولید آنها 

 .در جدول واحدهاي موجود هر استان به همراه ظرفیت واحدها لیست شده است
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                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]1[ 1385در سال   به تفکیک محل استقرارلباس کودكواحدهاي فعال تولید کننده  -8 جدول
 لباس بچه

 منطقه میزان واحد تعداد
  تهران 157 تن 8
 جمع 157 تن 8
   شرقی آذربایجان 10000 دست 1
  اصفهان 15000 دست 1
  سمنان 8000 دست 1
 جمع 33000 دست 3
 بوشهر 4000 عدد 1
  تهران 293600 عدد 7
  خوزستان 151050 عدد 23
  قم 210000 عدد 1
  کردستان 63000 عدد 2
  کرمانشاه 13000 عدد 1
  گلستان 11000 عدد 1
  گیالن 2650000 عدد 3
  مرکزي 350000 عدد 1
  همدان 58500 عدد 7
 یزد 2000 عدد 1

 جمع 3806150 عدد 48
  اصفهان 5500 کیلو گرم 1
  تهران 77600 کیلو گرم 2
 جمع 83100 کیلو گرم 3

نوزاد لباس کودك و  
  تهران 75 تن 5
 جمع 75 تن 5
  اردبیل 90000 عدد 2
  اصفهان 2000 عدد 1
  تهران 487200 عدد 5
  سمنان 2500 عدد 1
  فارس 12000 عدد 1
  قزوین 4130 عدد 1
  کردستان 2500 عدد 1



  

 11

 
 
 
 
 
 
 

                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 جمع 600330 عدد 12
  تهران 50000 متر 1
 جمع 50000 متر 1

کودكلباس   
  مازندران 200 تن 1
 جمع 200 تن 1
  کرمان 26400 دست 1
 جمع 26400 دست 1
  رضوي خراسان 240000 عدد 1
  شمالی سانخرا 10000 عدد 1
  مازندران 20000 عدد 1
 یزد 6500 عدد 1
 جمع 276500 عدد 4

 پیراهن بچگانه
  مازندران 11000 دست 1
 جمع 11000 دست 1
  رضوي خراسان 430000 عدد 1
  خوزستان 33500 عدد 5
  قزوین 28370 عدد 3
  کرمانشاه 10000 عدد 1
  گلستان 15000 عدد 1
  لرستان 5000 عدد 2
  مرکزي 4000 عدد 1
 جمع 525870 عدد 14

 

 طی سالهاي گذشته انواع لباس کودكبا توجه به تاریخ بهره برداري واحدهاي جدول باال روند تولید 

  .مد که در جدول زیر نشان داده شده استآبدست خواهد 
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                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]1[ 1385 الی 1380 طی سالهاي لباس کودك  میزان تولید انواع  -9 جدول
 )هزار دست(میزان تولید  شرح/ سال 

1380 4305 
1381 4380 
1382 4479 
1383 4661 
1384 5099 
1385 7670 

 

 به 1380 در سال دست هزار 4305 از حدود انواع لباس کودكگردد تولید  همانطور که مالحظه می

 . افزایش یافته است1385 در سال دست هزار 7670

 8با توجه به رشد . لهاي گذشته مورد بررسی قرار گرفت طی ساانواع لباس کودك عرضه 9در جدول 

بینی عرضه واحدهاي موجود طبق جدول زیر  پیشي پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه کشور، درصد

 .خواهد بود

 )هزار دست (1390-1385طی سالهاي  انواع لباس کودكپیش بینی امکانات عرضه واحدهاي فعال -10جدول
 استان 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 بینی عرضه واحدهاي موجود پیش 7670 8284 8946 9662 10435 11270
 

 بوده است که  هزار دست7670 حدود لباس کودكمطابق جدول فوق در حال حاضر میزان تولید انواع 

 . خواهد رسید1390 در سال  هزار دست11270 درصدي در این صنعت، به حدود 8بینی رشد با پیش
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                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

از نظر تعداد، ظرفیت، ( بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا -2-2

محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از 

 )ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

 به بهره برداري خواهند اي نیز در سالهاي آتیعالوه بر واحدهاي فعال طرحهاي در دست اجرا و توسعه

بر اساس پیشرفت فیزیکی این واحدها زمان راه اندازي آنها تخمین زده شده است و نتایج آن در . رسید

 .جدول زیر امده است

 با پیشرفت بیش از  صنعتی واحد37معادن تعداد اساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و  بر

   رفیت اسمی و درصد پیشرفت هر یک از واحدها بشرح جدول زیر درصد در دست احداث می باشد که ظ40

 .باشدمی

 [1] درصد پیشرفت40 مشخصات طرحهاي باالي -11جدول
 )دست(ظرفیت  پیشرفت درصد تعداد واحد

 1387700 59 تا 40 19
 391500 79 تا 60 9
 3056000 99 تا 80 9

 
 درصد 80 تا  60، بین   1386 درصد تا پایان سال      80هاي با پیشرفت بیش از       تاریخ بهره برداري از طرح    

درصـد اسـتفاده از ظرفیـت    .  فرض شده اسـت    1388 درصد در سال     60 تا 40 و واحدهاي بین     1387در سال   

 درصد در نظر گرفته 100  و   90 درصد و به ترتیب در سالهاي آتی         80طرحهاي در دست اجرا براي سال اول        

 .ر دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیر برآورد شده استبدین ترتیب ظرفیت طرحهاي د. شده است
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                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 [1] )تن( میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی -12جدول 
 سال
 1390 1389 1388 1387 1386 شرح

 درصد 59 تا 40بین 
 پیشرفت

0 0 1110960 1249830 1388700 

 درصد 79 تا 60بین 
 پیشرفت

0 313200 352350 391500 391500 

 درصد 99 تا 80بین 
 پیشرفت

2444800 2750400 3056000 3056000 3056000 

 تولید واحدهاي ظرفیت
 در دست احداث

2444800 3063600 4519310 4697330 4836200 

 
    در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر انواع لباسهاي کودكبر اساس نتایج جداول باال روند تولید 

 .باشدمی

 1390-1386طی سالهاي انواع لباسهاي کودك کانات عرضه  ام -13 جدول
 1390 1389 1388 1387 1386 سال/ شرح 

 11270 10435 9662 8946 8284 )هزار دست( واحدهاي فعال اسمیظرفیت 
 4836 4697 4519 3064 2445 )هزار دست( طرحهاي در دست اجرا اسمی ظرفیت

 16106 15132 14181 12010 10729 )هزار دست(مجموع 

 

گردد که این  هزار دست لباس کودك برآورد می10729 حدود 1386بنابراین ظرفیت واحدها در سال 

 1390 هزار دست در سال 16106 به حدود در دست اجراءبرداري رسیدن واحدهاي میزان با توجه به بهره

 .خواهد رسید
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                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 )چقدر از کجا(85ل سال  بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه او-2-3

،  6110،  6108،  6106،   6105،   6104،  6103 گمرکـی    هـاي تحت تعرفـه  کودك   انواع لباس    واردات

انجــــــام   6309،  6307،  6217،  6211، 6210،  6209،  6204،  6203،  6117،  6114،  6112، 6111

 .]٢[پذیرد می

 . ارائه گردیده استاخیراي سالهانواع لباسهاي کودك طی  میزان واردات 14در جدول 

 
 ]2[لباس کودك میزان واردات انواع -14جدول 

 وزن  گمرکیتعرفه
 )کیلوگرم  (

6104  ،6105  ،6106  ،6108  ،6110  ،6111 ،6112  ،6114  ،6117  ،6203  ،6204  ،
6209  ،6210 ،6211  ،6217  ،6307  ،6309   

7124036 

 
 گـرم بـه ازاي هـر     220 با در نظر گرفتن متوسط وزنی        1384سال  لباس کودك در     واردات انواع    میزان

 .  هزار دست برآورد گردیده است32380دست لباس، حدود 

 



  

 16

 
 
 
 
 
 
 

                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

 لباس کودكانواع ظاهري  بررسی روند مصرف -2-4-1

 مصرف ظاهري یـک    براي بررسی تقاضا اطالع از وضعیت گذشته ضروري می باشد و استفاده از شاخص             

 :روش برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل بدست می آید

C=Y+M-X-K 

 :که در آن

C : مصرف ظاهري 

Y : تولید داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 

K : موجودي انبار 

 طی سالهاي گذشته در جـدول زیـر لیـست شـده      انواع لباس کودك  بر اساس رابطه باال مصرف ظاهري       

 .است

 )هزار دست (1384برآورد مصرف ظاهري طی سالهاي  -15 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1384 5099 32380 11830 25649 

 
  هـزار دسـت بـرآورد    25649مطابق جدول باال در حال حاضر مصرف ظاهري انواع لباس کودك حـدود          

 . گرددمی

وجه به نرخ رشـد جمعیـت و آمـار و اطالعـات مربـوط بـه             با ت در ایران   مصرف انواع لباس کودك     موارد  

 . در ادامه بررسی شده استکودکان زیر هشت سال

 . میزان جمعیت کشور بر حسب گروههاي سنی مختلف ارائه گردیده است16در جدول 
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 )هزار نفر( میزان جمعیت کشور بر حسب گروههاي سنی مختلف-16جدول 
 درصد تعداد درصد عدادت درصد تعداد سن 1385 1375 1365

 100,00 70472 100,00 60055 100,00 49445 جمع
 7,75 5461 10,26 6163 18,29 9045  ساله4-0
 7,81 5505 14,12 8482 15,22 7526  ساله9-5
 9,52 6705 15,12 9081 11,94 5903  ساله14-10
 12,38 8723 11,85 7116 10,50 5192  ساله19-15
 12,77 9007 8,70 5222 8,48 4194  ساله24-20
 10,24 7222 7,84 4709 7,39 3652  ساله29-25
 7,88 5551 6,63 3980 5,92 2928  ساله34-30
 6,98 4919 5,95 3572 4,28 2117  ساله39-35
 5,80 4087 4,68 2812 3,35 1655  ساله44-40
 5,00 3521 3,35 2013 3,21 1585  ساله49-45
 3,91 2754 2,55 1529 3,23 1599  ساله54-50
 2,68 1887 2,28 1367 2,71 1338  ساله59-55
 2,08 1464 2,30 1383 2,40 1185  ساله64-60
 1,70 1197 1,79 1076 1,16 574  ساله69-65
 1,59 1119 1,41 847 0,69 342  ساله74-70
 0,98 694 0,61 364 0,42 210  ساله79-75

 0,94 656 0,56 339 0,81 400  ساله و بیشتر80

 

 هـزار نفـر بـرآورد    10966 حدود 1385 سال در سال 9بر طبق جدول فوق میزان جمعیت کودکان زیر    

 . گردیده است

 :فرضیات در نظر گرفته شده براي برآورد میزان مصرف لباس کودك

 . لباس در سال داشته باشددست دوترین حالت نیاز به فرض اینکه هر کودك در بدبینانه -

 .باشد درصد 1,62نکه رشد جمعیت در کشور حدود فرض ای -

 هـزار نفـر خواهـد       14300 به حـدود     1390 سال در سال     9 میزان جمعیت کودکان زیر       باال یاتبا فرض 

 .رسید

 هـزار دسـت بـوده کـه ایـن      21932بنابراین در حال حاضر میزان تقاضا براي انواع لباس کودك حدود          

 1390 هزار دست لباس کودك در سـال  28600 سال به حدود    9یر  میزان با توجه به رشد جمعیت کودکان ز       



  

 18

 
 
 
 
 
 
 

                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 .خواهد رسید

 و امکـان توسـعه      85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تـا نیمـه اول سـال                 -2-5

 )چقدر به کجا صادر شده است(آن

هاي توسعه یافتـه بـه عنـوان یکـی از صـنایع             تمامی ممالک پیشرفته و کشور     امروزه صنعت پوشاك در   

رود و اهمیـت آن تـا   هاي تولید و اشـتغال بـه شـمار مـی    شتاب دهنده اقتصاد کشورها و تاثیرگذار بر سیاست       

اي از موارد موجب جهت گیري ها و موضع گیري هاي سیاسی باالترین مقامـات کـشورها   آنجاست که در پاره   

  ن یکی از پراهمیت ترین اقالم صادراتی می تواند تـاثیر بـسزائی در رشـد   صادرات این صنعت به عنوا   .گرددمی

یکـی از راه کارهـاي بـسیار    . صادرات کاالهاي غیر نفتی و باال بردن و رشد تولید و درآمد ناخالص داشته باشد           

 بخش در رشد کمی و کیفی تولید و صادرات پوشاك، توجه به تولید صـادراتی همگـام و همـسو بـا              مهم و اثر  

باشـد و  تغییر و تحوالت چشمگیر این صنعت در تکنولوژي، ابزار، فنون و روشهاي تولید و مدیریت تولیـد مـی       

 ضمن ارتقاء سطح کمـی      هاي صادراتی در این صنعت وجود داشته باشد،       ها و برنامه ریزي   گیريچنانچه هدف 

ظ و ثبات بازارهـاي هـدف   و کیفی محصوالت داخلی و رضایت مصرف کنندگان، بی شک می تواند موجب حف     

 میـزان صـادرات انـواع لبـاس کـودك ارائـه          17در جـدول     .و ایجاد بازارهاي جدید براي صادرکنندگان گردد      

 .گردیده است

، 6114، 6113، 6111، 6104  ،6102، 4818هـاي گمرکـی   صادرات انواع لبـاس کـودك تحـت تعرفـه        

6117  ،6203  ،6204  ،6209  ،6210  ،6211  ،6217  ،6207،  6812،  6105  ،6106  ،6108  ،6110  ،6205 ،

6206 ،6207 ،6208 

 ]2[ میزان صادرات انواع لباس کودك-17جدول 

 تعرفۀ گمرکی
 وزن

 ( کیلوگرم )
4818 ،6102،  6104 ،6111 ،6113 ،6114 ،6117 ،6203 ،6204 ،6209 ،6210 ،

6211 ،6217 ،6207،  6812،  6105 ،6106 ،6108 ،6110 ،6205 ،6206 ،6207، 6208 
2602795 

 
 هزار دست بـرآورد     11830 حدود   1384بر طبق جدول فوق میزان صادرات انواع لباس کودك در سال            

 .گرددمی



  

 19

 
 
 
 
 
 
 

                                                                لباس کودكسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6

ت  میـزان صـادرا  17 میزان صادرات انواع لباس کودك ارائه گردیده است بر طبق جـدول  5-2در بخش   

 . هزار دست برآورد گردیده است11830لباس کودك حدود 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن بـا دیگـر                    -3

 .کشورها

 :باشدشود شامل مراحل ذیل میمراحل تولید پوشاك با توجه به سفارشی که براي تولید گرفته می

  قسمت برش پارچه-الف

 دوخت قسمت -ب

  قسمت اطوکشی-ج

  قسمت کنترل کیفیت و اتبار محصول-دال

 .شوددر ادامه به بررسی هر یک از مراحل تهیه لباس کودك پرداخته می

  قسمت برش پارچه-الف

 قبـل از  ، قسمتی از کارخانه تولید پوشاك است که براي برش پارچه طبق الگوي مورد نظر  ،قسمت برش 

چه از انبار پارچه به قسمت برش آورده شده و روي میز برش بـصورت یـک     پار. قسمت دوخت قرر گرفته است    

 صاف باشد براي این منظور بوسـیله  "سطح میز برش بایستی کامال. وي هم پهن می شود ر الیه یا چند الیه بر    

 .شودماده اي نظیر شمع پوشیده می

وي هـم قـرار داده    رلی بـر وي میز پهن و الیه هاي متـوا  ر پارچه ممکن است بوسیله دست یا ماشین بر       

پارچه با عـرض مناسـب   , اندازه لباس و سایر عوامل نظیر الگو ,  با در نظر گرفتن مقدار سفارش      "شود ولی قبال  

انتخاب و طول هر الیه بایستی محاسبه گردد تـا حـداقل ضـایعات پارچـه و دور ریختگـی حاصـل شـود و در         

 .نتیجه قیمت تمام شده لباس به حداقل ممکن برسد

س از پهن کردن پارچه روي میز برش در طول و ارتفاع مورد نظر که طبـق حجـم سـفارش محاسـبه                     پ

عمل عالمت گذاري روي الیه پارچه انجام می گیرد تا به کارگر برشکار امکان دهد کـه طبـق الگـو و       , گردیده
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 .نحوه مقتضی اقدام به برش پارچه نماید

, شود و وسیله مورد استفاده بستگی بـه نـوع سـفارش   عمل برش انجام می    , پس از پایان عالمت گذاري    

,  ماشین بـرش متحـرك     ،قیچی برقی , ارتفاع الیه ها و مهارت برشکار دارد و ممکن است قیچی دستی            طول و 

و یا ماشین برش قالبی در مراحل مختلف بـرش جهـت جـدا              ) مشابه ماشین اره چوب بري    (ماشین برش ثابت  

آنها متناسب بـا  , پس از برش کلیه قطعات . ظر توسط برشکار بکار رود سازي قطعات لباس طبق الگوي مورد ن      

 .به آن قسمت فرستاده می شود, سیستم تولید در قسمت دوخت

  قسمت دوخت-ب

در قسمت دوخت کارخانه اتصال مختلف قطعات لبـاس صـورت میگیـرد کـه بطـور خالصـه شـامل بـر            

 :قسمتهاي زیر است

تـزئین   و بـراي راحـت پوشـیدن و بیـرون آوردن لبـاس     ... دگمه و  نظیر زیپ و   یاضافه کردن وسایل  ) 1

 .لباس است

تجزیه یا جز به جز کردن عملیات دوخت که با این عمل هر کارگر فقـط وظیفـه دارد کـه در مـدت            ) 2

,  انجـام دهـد و ایـن عمـل را بـراي لباسـهاي متـوالی تکـرار نمایـد         "زمان کوتاهی عمل مورد انتظار را سریعا  

از انجام عملیات مختلف توسط یک گروه کارگر قطعات لباس به هـم متـصل شـده و لبـاس تـا                  بطوریکه پس   

 .حدودي شکل می گیرد

خصوصیات پارچه و نوع آن که یکی از عوامل موثر در تعیین مشخصات ماشـین دوخـت مـصرفی در       )3

 .باشدمی  نوع نخ مورد استفاده و مقدار کشش نخ،  نوع بخیه و درز،سوزن مورد مصرف، کارخانه

 .ماشین هاي دوخت و تجهیزات آن بایستی متناسب براي تولید لباس مورد نظر باشد) 4

 .کارگران و مهارت آنها) 5

  قسمت اطوکشی-ج

یکی از ملزومات اصلی براي شکل دادن به یک لباس طبق طرح و مدل مـورد نظـر اطـو کـشی پـس از               

 نظر مردم در موقع پوشیدن لباس و ایجاد ظـاهري     اثر مستقیم این عمل جلب    . می باشد ) دوخت(خاتمه تولید 
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تمیز و مرتب در لباس می باشد که هر چه لباس از نظـر کیفیـت و طـرح بـا ارزش تـر و تولیـد و هزینـه اش           

 .بیشتر باشد و کار بیشتري ببرد لزوم انجام عملیات اطو کاري بیشتر است

 : و رضایتبخش به شرح زیر استدر زیر احتیاجات یک ماشین اطو جهت دستیابی به نتایج کامل

بخار از ضروریات اولیه براي نرم کردن و قابل انعطاف نمودن پارچه می باشد تا امکان شکل گیـري    ) الف

 .پارچه مطابق طرح و الگوي مورد نظر میسر باشد

 بایستی عمل پرس کردن بر پارچه اعمال شود تـا شـکل پارچـه و حالـت الیـاف                    ،پس از بخار دادن   ) ب

 .شودتثبیت 

بایستی لباس خشک شود تا حالت خود را پـس از اطـو و پـرس نگـه دارد ایـن عمـل                   , پس از پرس  ) ج

 . توسط دستگاه مکش یا تخلیه به منظور بخار زدائی و سرد کردن پارچه انجام می شود"معموال

 
 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت بـه تفکیـک                  -4

  و اینترنـت و  UNIDOبا استفاده از اطالعات واحد هاي موجـود، در دسـت اجـرا، و       (لی و ارزي  ریا

 ...)بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و

  ظرفیت طرح-4-1

 هزار 12500حدود کمبود آتی این محصول انواع لباس کودكهاي بخش بازار بینیبر اساس پیش

بر اساس متوسط ظرفیت واحدهاي (با توجه به حداقل ظرفیت اقتصادي طرح . گردیده است برآورد دست

باشد، پیشنهاد مشاور براي احداث  می دست75000که در حال حاضر ) تولیدي و طرحهاي در دست اجراء

 . باشد در سال می دست75000این واحد بر مبناي 
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 (Fixed-Capital Investment)گذاري ثابت   برآورد سرمایه-4-2

 :باشد  گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر میسرمایه

 زمین  -1

 سازيمحوطه -2

 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی  -3

 انشعابات -4

 تأسیسات زیربنایی -5

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه  -6

 نیاز  مورد اصلیآالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و  -7

 اصلی تجهیزات هاي متفرقۀ مربوط به هزینه -8

  اصلی و جانبیآالت نه نصب تجهیزات و ماشینهزی -9

 برداري هاي قبل از بهره هزینه  -10

 بینی نشده هاي پیش هزینه  -11
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  زمین-4-2-1
   هزینه هاي زمین           -18 جدول

 ابعاد شرح
 )متر× متر (

 هرمترمربع بهاي
 )میلیون ریال(جمع  )میلیون ریال(

 225 0,15 1500 زمین
 

  محوطه سازي-4-2-2
  هزینه هاي محوطه سازي           -19 دولج

 مساحت بخش
 مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
 هزینه کل

 )میلیون ریال(
 23 15 1500 تسطیح زمین
 41 175 232 دیوار کشی

 77 85 900 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 140 )میلیون ریال(مجموع

 

  ساختمان-4-2-3

  هاي ساختمان           هزینه-20 جدول

 بخش
 متراژ

 )متر مربع(
 مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
 هزینه کل

 )میلیون ریال(
 450 1500 300 سولۀ خط تولید 
 91 1300 70 انبار مواد اولیه 
 65 1300 50 انبار محصول 

ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري 
الوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات،  متر به ع20حدود 

 )نمازخانه و سلف
100 1800 180 

 786 )میلیون ریال(مجموع 
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  تاسیسات زیربنایی-4-2-4
 هزینه هاي تاسیسات زیربنایی            -22 جدول

 میلیون ریال شرح
 500 دیزل ژنراتور اضطراري

 15 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري
 15 ات سرمایش و گرمایش ساختمان تولیدتاسیس

 16 تاسیسات اطفاء حریق
 546 )میلیون ریال(مجموع

  لوازم اداري-4-2-5
 هزینه هاي لوازم اداري            -23 جدول

 )میلیون ریال(هزینه مشخصات
 80 میز و صندلی و قفسه

 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر
 50 کامپیوتر و لوازم جانبی

 20 ي رختکنقفسه ها
 100 تجهیزات اداري

 270 )میلیون ریال(مجموع

  ماشین آالت و تجهیزات -4-2-6
 *هزینه هاي خرید ماشین آالت و تجهیزات -25 جدول

 هزینه واحد تعداد ماشین آالت
 )ریال (

 هزینه واحد
 )دالر (

 هزینه کل
 )میلیون ریال (

 143 15415 0 1 ايبرش اره ماشین
 117 6288 0 2 ديقیچی کوریس عمو

 2 0 2441118 1 میز برش
 259 2787 0 10 ماشین راسته دوز

 184 9897 0 2 اورلوك پنج نخ ریمولدي زیگزاگ
 286 15395 0 2 مادگی دوز

 300 16110 0 2 ماشین دگمه دوز
 BSI-5000 اطو پرس مدل

Bitron 
10 1837000 0 18 

)میلیون ریال(جمع کل   1310 
 . ریال در نظر گرفته شده است9300دالر معادل * 
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هاي شرح هزینه.  میلیون ریال برآورد شده است4050طرح گذاري ثابت  این اساس سرمایه بر 

 .گذاري ثابت طرح در ادامه آورده شده استسرمایه

  هزینه هاي سرمایه گذاري طرح -26 جدول

 دالر میلیون ریال عنوان
 کل

 )میلیون ریال (
 225  - 225 زمین

 140  - 140 حوطه سازيم
 786  - 786 ساختمان سازي

 191  - 191 حق انشعاب
 546 0 546 تاسیسات زیربنایی
 1310 138661 21 تجهیزات اصلی 

 66 0 66 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق
 63 6933 0 گمرك تجهیزات خارجی

 131 0 131 هزینۀ حمل و نقل تجهیزات اصلی

 اصلی، برق و ابزار دقیق، عایق نصب تجهیزات شامل تجهیزات
 ...کاري، قطعات یدکی و 

131 0 131 

 270   270 لوازم اداري
 192 7280 125 پیشبینی نشده

 4050 152873 2631 مجموع

 4050 )میلیون ریال(جمع معادل ریالی 
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ـ     -5 ت ارزي و  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیم

 .ن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آیندهآریالی 

 میزان مصرف مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و محل تامین مواد اولیه طرح تولید لباس 27در جدول 

 . ارائه گردیده استدست  75000کودك به ظرفیت 

 ]7[یمت مواد اولیه و محل تامین مواد اولیه طرح تولید لباس کودك میزان مصرف مواد اولیه، ق-27جدول 
 محل تامین )ریال( قیمت واحد مصرف سالیانه مشخصات فنی ماده اولیه

 75000 عرض یک متر پارچه پیراهنی
 داخلی 50000 متر مربع

قرقره 3750 عاري از عیب و پارگی نخ دوخت  داخلی 10000 

 مناسب با مدل پیراهن دکمه
300000 
 عدد

 داخلی 300

 داخلی 25000  کیلوگرم800 بندي اولیهجهت بسته سلفون
 داخلی 10000  کیلوگرم1600 بندي نهاییجهت بسته مقوا
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  طرح پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي-6

یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد کـه پارامترهـاي       در مورد مسئله مکان   

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند ر مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         بسیا

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود موجود در این رابطه می

 )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

 ) و قابل تامینارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد( قیمت زمین -2

 )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

 )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

 )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز( دسترسی به پایگاههاي جهانی -5

 ت مورد نیاز امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخ-6

 و وجـود امکانـات   در نظر گرفتـه شـده اسـت    در داخل کشور  محصولبازار مصرف اینتوجه به اینکه    با

 و بـازار مـصرف، لـذا     زیربنایی و نیروي انسانی ماهر در شهرهاي بزرگ و بویژه از لحاظ دستیابی به مواد اولیه                 

  کـشور  بـزرگ  شـهرهاي     اطراف ي صنعتی ها در شهرك  انواع لباس کودك  گردد که واحد تولیدي     پیشنهاد می 

 . احداث گرددبویژه اصفهان، کاشان و یزد
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  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-7

با توجه به نوع محصول و مواد اولیه این کارخانه که همیشه در دسترس بوده و نـوع اسـتفاده محـصول،      

 .باشد شیفت کاري مییک حد داراي این وا. باشد  روز در سال می330تعداد روز کاري این واحد 

 شـیفت کـاري مـشغول بکـار     یـک  نفر پرسنل شامل کلیه پرسنل اداري و تولیـد در  36در این کارخانه  

 .که در جداول زیر شرح آنها آورده شده است. باشند می

  پرسنل اداري و خدماتی -28 جدول
 مورد نیاز سمت ردیف

 1 مدیریت 1
 1 مسئول امور اداري و مالی 2
 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 1 نظافت چی 4
 1 راننده 5
 2 نگهبان 6

 7 جمع
 

   پرسنل تولید-29جدول
 مورد نیاز سمت ردیف

 1 متخصص 1

 1 تکنسین 2
 2 مسؤول کنترل کیفیت 3
 20 کارگر قسمت دوخت 4
 2 کارگر قسمت برش 5
 2 اطو پرسکارگر قسمت  6
 1 انباردار 7

 29 جمع
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 - راه آهـن -راه( رسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتبـاطی             بر -8

 و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...)  بندر-فرودگاه

 اجراي طرح، به نحوي که از جهت فنی جهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب در

 . ناپذیر است  کامالً ضروري و اجتنابباشد،هات اقتصادي باصرفه پذیر و هم از ج امکان

 منطقه احداث طرح از عوامل مؤثر در جذب بهتر نیروهاي متخصص و در امکانات زیربنایی وجود

 . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 

و مراکز هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه   شبکه برق شهري و پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی

آهن و فرودگاه و نیز دسترسی به شبکه   راهآسفالت،هاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،تربیت نیروهاي 

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییتوزیع گاز از جمله امکانات 

 . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 . واحد آورده شده استبرقب و  ساالنه آمصرفدر جدول زیر 

  برق آب و مصرف -30 جدول
 مصرف ساالنه  تعداد روز کاري در سال میزان مصرف در هر روز واحد شرح واحد

کیلوات  برق مصرفی
 183810 330 557 ساعت

 3960 330 12 متر مکعب آب مصرفی
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 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -9

 مقایسه با تعرفه هاي جهانی و) الت و ماشین االتمحصو( حمایت تعرفه گمرکی -الف

الت آایـن ماشـین     . الت از خارج از کشور تامین می شـود        آدر اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین        

حقوق گمرکی که در حال  . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد              

 . الت خارجی می باشدآ درصد قیمت ماشین 10ود دارد حدود الت وجآحاضر براي این گونه ماشین 

 مـستلزم پرداخـت   ،نها به خارج از کشور صادر می شـود آاز طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت      

یب تولیدکننـدگان داخلـی بـه امـر صـادرات         غخوشبختانه در سالهاي اخیر براي تر     . حقوق گمرکی می باشند   

 .  ه است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابدمشوقهایی براي آنها تصویب شد

 ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مـدت بـراي سـاخت و      هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد نه طرح میتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساال      

 . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل بـا ضـریب عنـوان        در بخش سرمایه    -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70شده تا سقف 

و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگـاهی      سازي طرح، ماشین آالت       ساختمان و محوطه   -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60با ضریب 

 درصد و در غیـر ایـن   90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب   -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

درصـد    70بت کمتر از گذاري ثا آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 . گردد  درصد محاسبه می70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

 نیـاز   رسند سـرمایه در گـردش مـورد    برداري می هایی که به مرحله بهره  این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70آنها به میزان 
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 نـرخ    درصـد و 12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت         تسهیالت ریالی در وام   نرخ سود    -3

مبلـغ تـسهیالت اعطـایی و    % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حـدود        و هزینه  Libor+ 2%سود تسهیالت ارزي    

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

پرداخت در تسهیالت ریـالی و ارزي را بـا توجـه بـه ماهیـت      مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و باز   -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافتـه و محـروم       -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می مالی معافیتعالوه بر تسهیالت 

 درصد معافیت مالیـاتی شـامل   80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر     -1

 . طرح خواهد شد

 . بودبرداري شرکت از مالیات معاف خواهد   سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصـد سـود ناخـالص       25) هاي صنعتی و مناطق محـروم       به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است
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  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید-10

ت قادر به تولید انواع آالالبته ماشین(باشدگانه میمحصول مورد نظر در این گزارش انواع پیراهن بچه

 ). باشندپیراهن زنانه و مردانه می

براي تهیه لباس و اضافه کردن وسایلی ) هاي بریده پارچهتکه(الگوي کلی لباس شامل قطعات مختلف 

کاري در سطح نظیر زیپ و دگمه براي راحتی پوشیدن و بیرون آوردن لباس، تزئین لباس با استفاده از بخیه

 . باشد میآن و دوختن جیب

مطابق مطالعات انجام گرفته در بخش بازار ظرفیت تولید واحدهاي فعال لباس کودك در سال 

 به در دست اجراءبرداري رسیدن واحدهاي  هزار دست بوده که این میزان با به بهره5099 حدود 1384

 . خواهد رسید1390 هزار دست تا سال 16106حدود 

 به ترتیب 1384ك بر اساس آمار و اطالعات گمرك در سال میزان واردات و صادرات لباس کود

 . هزار دست بوده است11830 و 32380حدود 

در حال حاضر میزان مصرف لباس کودك در کشور با توجه به آمـار کودکـان زیـر هـشت سـال کـشور                   

 28600 سال بـه حـدود   9 هزار دست بوده که این میزان با توجه به رشد جمعیت کودکان زیر           21932حدود  

 . خواهد رسید1390هزار دست لباس کودك در سال 

 جهت لباس کودكگذاري براي تولید رسد سرمایههاي انجام شده به نظر میبنابراین با توجه به بررسی

 طی هزار دستی لباس کودك 12500به کمبود لذا با توجه . بازار داخلی جذاب و مقرون به صرفه باشد

 هاي صنعتیدر شهرك دستی لباس کودك 75000دین واحد سالهاي آتی، پیشنهاد احداث چن

 . گردد می بویژه اصفهان، یزد و کاشانکشور اطراف شهرهاي بزرگ
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 منابع

 وزارت صـنایع و     CDلیست تولیدکنندگان محصوالت شیمیایی و پتروشیمی در ایران، اسـتخراج شـده از               ) 1

 1386 اردیبهشتمعادن، 

 1380-1384کتاب صادرات و واردات ایران، سال  ) 2

3 ( CD ،1382 جستجوي استانداردهاي جهانی  

 سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ) 4

سایت اینترنتی سازمان صـنایع  بر اساس مقاله گرفته شده از     مروري بر صنعت نساجی و پوشاك در ترکیه،          ) 5
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