
  
  

  
  سازمان صنايع كوچك 
  و شهركهاي صنعتي ايران

  
  
  
   طرح توليد مقدماتيمطالعات امكان سنجي

  دستكش چرمي 
  
  
  
  
  

  :تهيه كننده
  شركت گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي

  
  :تاريخ تهيه

  ۱۳۸۶  ماهخرداد

 



   

  

  
  
  
  
  
  
  

                          دستكش چرمي                              كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                 سازمان صنايع 

  خالصه طرح
  

  
  دستكش چرمي  نام محصول

   جفت در سال٧٠٠٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح 

  موارد كاربرد

دستكش چرمي معمولي به عنوان پوشش كف 
دست و محافظ آن در برابر سرما و در برخي موارد 

  به عنوان تزئين، 
هاي ايمني جهت محافظت در برابر  دستكش

 تيز كه دار و حرارت، سوختگي و تماس با سطوح لبه
هاي مختلف  نمايد در حرفه به دست صدمه وارد مي

صنعت مانند آهنگري، جوشكاري، نجاري، 
  گري و تراشكاري  ريخته

  چرم گوسفندي، چرم اشپالت، نخ دوخت، چسب  مواد اوليه مصرفي عمده
   ميليون جفت۴بالغ بر   ) ١٣٩٠سال (كمبود محصول 

  ٣٠  )نفر (اشتغال زايي
  ٥٠٠٠  )m2(زمين مورد نياز 

  m2(  ۴۰۰(اداري 
  ٧٠٠  )m2(توليدي 
  m2(  ۲۰۰ ( تاسيسات سوله

  زيربنا

  ٣٠٠  )m2(انبار 

  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي
    فوت مربع۸۱۲۰۵چرم گوسفندي 

   فوت مربع۱۰۱۳۹۱ چرم اشپالت 
  ٣٣٨٠  )m3 (آب
ميزان مصرف   kw(  ۲۰۰ (برق

  ساالنه يوتيليتي
  ٣٥٥٥٠  )m3 (گاز

  ۱۲۳۴۸۰  )دالر(ارزي 
  ۱۰۰۸۱  )ميليون ريال(ريالي 

سرمايه گذاري 
  ثابت طرح

   ۱۱۲۳۰  )ريال ميليون(مجموع 

  محل پيشنهادي اجراي طرح
  يا اردبيل يا آذربايجان غربي ياآذربايجان شرقي

  چهار محال و بختياري يا كردستان
  
  



   

  

  
  
  
  
  
  
  

                          دستكش چرمي                              كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                 سازمان صنايع 

  
  

  فهرست
  
  

  ۱...................................................................................................................................................................................معرفي محصول -١ 
  ٤....................................................................................................................................................نام و كد محصول -١- ١
  ٥.............................................................................................................................................شماره تعرفه گمركي  -١- ٢
  ٥.......................................................................................................................................................... شرايط واردات-١- ٣
  ٥................................................................................................................................. بررسي و ارائه استاندارد ملي-١- ٤
  ٦........................................................................ بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني-١- ٥
  ٦............................................................................................................................... توضيح موارد مصرف و كاربرد-١- ٦
  ٨................................................................. بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول-١- ٧
  ١٠.............................................................................................................اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -١- ٨
  ١٠...................................................................................كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -١- ٩
  ١١.....................................................................................................................................................شرايط صادرات - ١-١٠

  ۱۲..................................................................................................................................................................وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
  ١٢....................................................................................................... بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-٢- ١
  ١٢............................................................. بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲
  ١٤............................................................................................وند واردات محصول از آغاز برنامه سوم بررسي ر-٢- ٣
  ۱۴..................................................................................................................... بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-٢- ٤
  ١٦.......................................................................................... بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم-٢- ٥
  ۱۶................................................................. بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-٢- ٦

  ۲۰.................................................................بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳
  ٣٤..............................................................................................................تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -٤
  ٣٦................................................................................................................بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -٥
  ٤٠.........................................................................................................ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن -٦
  ٤٠..............................................................................................................پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -٧
  ٤١..................................................................................................................................وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال -٨
  ٤٢.................................................. سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطيبررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، -٩
  ٤٤.........................................................................................................................وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -١٠
  ٤٧........................................تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد -١١

  ٤٩.................................................................................................................................................................................................................منابع



   

  ١

  
  
  
  
  
  
  

                          دستكش چرمي                          سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

 
 معرفي محصول -۱

  مقدمه  •

شود كه طيـف وسـيعي    شود مصنوعات چرمي گفته مي    هايي كه از چرم ساخته مي        به تمامي فرآورده   اصطالحاً

هـاي صـنعتي، كفـش،     امروزه از چرم در ساختن انواع كيف، پوشـاك، تـسمه       . دهد  از محصوالت را تشكيل مي    

بنا به شرايط اقتـصادي و  . شود ني استفاده ميهاي معمولي و ايم    كمربند، جاكليدي، وسايل تزئيني و دستكش     

هـاي    بـراي توليـد فـرآورده     ....  مذهبي هر منطقه از پوست گوساله، گوسفند، بز، مـار و              و هاي فرهنگي   ويژگي

  .گردد چرمي استفاده مي

هاي چرمي كه در اين طرح مورد نظـر اسـت،        به منظور شناخت انواع مصنوعات چرمي و به خصوص دستكش         

ها و مشخصات فني آن مـورد بررسـي قـرار گيـرد و ايـن بررسـي شـامل معرفـي محـصول،              ويژگيالزم است   

عـالوه بـر   . باشد هاي گمركي و شرايط ورود كاال مي     بندي، معرفي استاندارد ملي و جهاني و شماره تعرفه          طبقه

 واحـدهاي  آن بررسي امكانات فروش محصول، عوامل مؤثر بر قيمت فـروش و ارزيـابي پارامترهـاي اقتـصادي         

تر در اين فصل مـورد بررسـي قـرار       ليد دستكش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است كه به صورت مفصل           وت

  .گيرد مي

  .در اين طرح، دستكش چرمي تهيه شده از چرم طبيعي مورد بررسي قرار گرفته است
  

  تاريخچه چرم و مصنوعات چرمي  •

 هزار ساله دارد و در اثر مرور زمـان بـا انجـام يكـسري          استفاده از پوست حيوانات توسط انسان قدمت چندين       

  .توان آن را چرم خام ناميد گرديد كه مي پذير شدن آن، چرمي حاصل مي عمليات بر روي پوست و انعطاف

از زماني كه انسان اوليه براي محافظت از پاهاي خود در مقابل سنگ و خار و خاشاك، تكه پوستي سـخت بـه      

اني كه پي برد مي توان آب را در مشك نگه داري كرد، به مرور زمان دانـش اسـتفاده از       دور آن پيچيد و يا زم     

با فزوني يافتن دانش بشر، قبايل اوليه به ساختن چادر، بستر، زيرانداز، زره، افـسار و كفـش             . چرم فزوني يافت  

اشـياء  . گرديـد  فاده مياز چرم اقدام نمودند، همچنين از چرم براي ساختن زه كمان، سپر و بستن سرنيزه است                 
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هـاي   گذرد، گواه اين است كه چرم با طـال و عـاج          سال مي  ۳۵۰۰پيدا شده در مصر كه از ساخت آنها بيش از           

عنوان يك هنـر   ه  مصنوعات چرمي ب  . گرفته است   قيمتي مزين شده و مورد استفاده درباريان آن زمان قرار مي          

هاي بـشري در   در هر حال با پيدايش تمدن     . بوده است و يك صنعت دستي، از ابتداي پيدايش بشر نيز مطرح           

هاي چرمي به عنوان قسمتي از ساز و برگ نظامي سـربازان           روم و چين و نيز توسعه علم بشر، استفاده از كاله          

  .هاي متفاوت مرسوم گرديد روم و نيز ساخت انواع روكش تختخواب و لباس چرمي با رنگ

 اروپا، پوشاك متنوعي مانند نيم تنه، شلوار و كفش با اشـكال مختلـف   در قرن چهاردهم و پانزدهم ميالدي در 

  .رسيد در همين ايام چرم جهت جلد كتاب به مصرف مي. ها قرار گرفت مورد توجه انسان

با شروع انقالب صنعتي و پيشرفت صنايع توليد چرم، ساخت مصنوعات چرمي كه عمدتا شامل كفش و انـواع                  

هاي متنوع و زيبا از چرم حاصـل     بطوري كه امروزه براي تهيه طرح     . رح گرديد صورت صنعتي مط  ه  كيف بود، ب  

علـي رغـم ايـن    . نماينـد  ، گوساله، كروكديل، بز و گوسفند استفاده ميسوسماراز پوست مار، مارمولك، نهنگ،  

گيرد كه دليـل   صورت دستي انجام ميه مطلب هنوز هم در كشورهاي مختلف دنيا، ساخت مصنوعات چرمي ب       

  .باشد ده آن، ظرافت محصوالت چرمي دست دوز ميعم

اند و از چرم در ساختن انواع جاسـوئيچي، جلـد       امروزه بسياري از مصنوعات چرمي، حالت تزئيني بخود گرفته        

مـصنوعات چرمـي در تمـامي كـشورهاي دنيـا      . گردد دفترچه تلفن، بند ساعت مچي و آلبوم تمبر استفاده مي  

دليل موقعيت جغرافيايي و فرهنگي در ايـن زمينـه فعاليـت بيـشتري       ه  ي كه ب  شوند، ولي كشورهاي    ساخته مي 

  .باشد ي و به خصوص هند و پاكستان و برخي كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا مييدارند، كشورهاي آسيا
  

  طبقه بندي محصول •

ك اصـل در  گيـرد، امـا بـه عنـوان يـ         هاي چرمي مورد توجه قرار مي       در اين طرح اگر چه توليد انواع دستكش       

هـر  .  اين كاالها را داشته باشد ازصنعت پوشاك، بايستي همواره يك واحد توليدي توانايي توليد انواع متفاوتي          

پذيرتر خواهد بود و سودآوري واحد دچـار   چه اين قابليت انعطاف در زمينه انواع توليد كاهش يابد، واحد ضربه         

ي تقسيم بندي هاي انـواع مـصنوعات چرمـي پرداختـه،            لذا دراين قسمت ابتدا به بررس     . مشكل خواهد گرديد  
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واحد توليد دستكش چرمي قابـل توليـد خواهنـد           سپس با ارزيابي ويژگيهاي توليد هر يك، مصنوعاتي كه در         

  .پردازيم هاي چرمي مي بندي انواع دستكش گردند و نهايتا به طبقه بود، مشخص مي

اي كه سـاخت برخـي از آنهـا سـاده و برخـي       گونهه باشد ب موارد ساخته شده از چرم بسيار متعدد و متنوع مي  

  :برخي از اين مصنوعات چرمي عبارتند از . باشد تر مي ديگر پيچيده

  )گانه هاي مردانه، زنانه و بچه شامل كفش(هاي چرمي  انواع كفش -۱

 ...)هاي مسافرتي، كوله پشتي و  چمدان(انواع چمدان  -۲

 انواع لباس چرمي -۳

 ... و انواع كيف دستي، جيبي -۴

 انواع دستكش -۵

 انواع كمربند -۶

 هاي ورزشي  رويه انواع توپ -۷

 بند ساعت و مچ بند -۸

 ...)جلد شناسنامه، دوربين، كتاب، (انواع جلد  -۹

 گردنبند چرمي -۱۰

 طناب چرمي  -۱۱

 واشرهاي چرمي -۱۲

 هاي چرمي انواع كيسه -۱۳

 هاي چند اليه جهت انتقال حركت  انواع تسمه -۱۴

 روكش صندلي، مبل و زين چرمي -۱۵

  

تنها واحـدهايي كـه بـه    . گيرد ن، توليد انواع كفش به صورت كامل در زمره صنايع كوچك جاي نمي از اين ميا  

. توان جز صنايع كوچك محسوب نمـود   كفي و زيره اشتغال دارند را مي    مانند هايي از اين محصول     توليد بخش 
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مي توليد محصوالت چرمـي  هاي عمو  از واحد دليل تجهيزات به خصوصي كه اين واحد نياز دارد، اصوال       ه  ثانيا ب 

گردد و هيچگونه دليل منطقي براي جاي دادن اين صنعت در چارچوب توليـد مـصنوعات عمـومي           متمايز مي 

برخـي ديگـر   . تواند از توليد انواع ديگر محصوالت چرمي مستقل باشد    چرمي وجود نداشته و صنعت كفش مي      

اي دارنـد   هاي توليد ويژه   هاي ورزشي روش    پهاي چرمي و تو     هاي چرمي، رويه    از مصنوعات چرمي مثل طناب    

كند و اين دسـته از   اي را طلب مي باشد و استفاده از ماشين آالت و تكنولوژي جداگانه كه مختص خود آنها مي 

  .گردند مصنوعات به همين علت از ساير مصنوعات متمايز مي

بـرش، اشـپالت،    ( مـشابه    يدي كامال مي از يك سري مراحل تول     به غير از موارد فوق الذكر، ساير مصنوعات چر        

توان آنها را در گروه محـصوالت مختلـف قابـل     برخوردار هستند به همين دليل مي     ...) لويس، لب تا، دوخت و      

با در نظر گـرفتن ايـن مطلـب واحـد توليـد          . توليد در يك واحد عمومي تهيه مصنوعات چرمي در نظر گرفت          

ساس نياز بازار و فرهنـگ مـصرف و سـاير شـرايط توليـدي، در          تواند بر ا    دستكش عالوه بر توليد دستكش مي     

  .صورت لزوم انواع محصوالت توليدي خويش را تغيير دهد
  

  مشخصات فني محصول •

بـه  . باشـند  هاي مخصوص به خـود مـي   داراي مشخصات و ويژگي  ز انواع دستكش چرمي به نوبه خود        هر يك ا  

اي و يا گوسفندي مرغوب با حداكثر دقت   رم نرم بره  هاي معمولي بايستي از چ      عنوان مثال در دوخت دستكش    

در غير ايـن صـورت كـاالي توليـدي تـوان      . روي ظرافت دوخت و مدل طراحي و تزئين مناسب استفاده نمود        

هاي صنعتي نيز بايستي از لحاظ اسـتحكام، مـواد مـصرفي، نـوع دوخـت،              دستكش. دهد  رقابت را از دست مي    

گر كامال مورد دقت قـرار گيـرد تـا در مـوارد خـاص كـاربرد آنهـا توانـايي             مدل طراحي و ساير پارامترهاي دي     

  .پاسخگويي به انتظارات مصرف كننده را داشته باشد

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

  ۱۸۱۰۱۳۱۱ )كـد آيـسيك   ( بـا كـد شناسـايي كـاال        دسـتكش چرمـي   محصول بررسي شده در اين طـرح            

مربـوط  ۱۸۱۰   مربوط به پوشاك و عمل آوردن پوست،۱۸دد يسيك، عآ بر اساس سيستم طبقه بندي  .ميباشد

  . شامل دستكش چرمي ميباشد۱۸۱۰۱۳۱۱به توليد پوشاك به جز از پوست خز و 
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  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

تحت نام لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي يا از چرم دوباره سـاخته       ۴۲۰۳  كلي با تعرفة  دستكش چرمي 

  . كه شامل دو بخش استگردديبه كشور وارد و يا صادر مشده 

   هاي يك انگشتي و نيم دستكش مخصوص ورزش دستكش، دستكش تحت عنوان ۲۱/۴۲۰۳تعرفه  -

   تحت عنوان ساير دستكش ها۲۹/۴۲۰۳تعرفه  -
  

 شرايط واردات -۳-۱

 تحـت تعرفـه   هـاي يـك انگـشتي و نـيم دسـتكش مخـصوص ورزش       دستكش، دسـتكش حقوق ورودي براي  

  .ميباشد  %۶۵ برابر ۲۹/۴۲۰۳ ساير دستكش ها تحت تعرفه  و براي% ۳۰برابر   ۲۱/۴۲۰۳

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                 ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه                      

به مجموع اين دريـافتي     . ارزش گمركي كاالها تعيين ميشود    % ۴داتي ميباشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وار   

  .و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطالق ميشود
  

  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

  .ارائه شده استدستكش چرمي  با المللي در ارتباطاي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۱در جدول 

  

  هاي چرمي  ليست استانداردهاي مرتبط با دستكش-۱جدول 

  عنوان استاندارد  رديف
شماره 
  استاندارد

   ملي۷۸  ها  ويژگي-چرم دستكش و لباس  ۱
   ملي۱۷۶۴  هاي چرمي ساقه دار براي جوشكاران دستكش  ۲
   ملي۲۱۲۵  ها  ويژگي-)هاي بي انگشت دستكش(هاي ايمني چرمي  دستكش  ۳
   ملي۲۱۲۶  ها  ويژگي-هاي ايمني چرمي براي كارگاران صنايع آهن و فوالد دستكش  ۴
۵  Specification for leather gauntlets for workers in iron and steel industry IS-2575 
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول -۱- ۵

 ۳۰۰۰۰۰ ريال تـا  ۱۳۰۰۰۰هاي معمولي داخلي از قيمت  قيمت انجام شده، انواع دستكشبا توجه به استعالم    

هاي ايمنـي بـراي جوشـكاران از      ريال و دستكش  ۱۵۰۰۰۰ ريال تا    ۱۲۵۰۰۰هاي رانندگي از      ريال و دستكش  

  .رسد  ريال بسته به اندازه و جنس مواد اوليه مصرفي در بازار به فروش مي۱۲۰۰۰۰ ريال تا ۹۰۰۰۰

 ،هـا بـه صـورت مـسافري     هاي ايمني از خارج كشور و واردات ساير دسـتكش          توجه به عدم واردات دستكش     با

هاي خارجي موجود در بازارهاي داخلي به صورت لوكس و تجملي بوده و هنگام فروش داراي قيمـت        دستكش

  . هاي چرمي خارجي دانست توان آن را مالكي براي قيمت دستكش باشد كه نمي كاذب مي

  

 وضيح موارد مصرف و كاربردت -۶-۱

حـافظ آن در  معنوان پوشـش كـف دسـت و        ه  هاي معمولي چرمي ب     محصول توليدي اين واحد انواع دستكش     

هـاي مختلـف    هاي ايمنـي عمـدتا در حرفـه    دستكش. رود عنوان تزئين بكار ميه برابر سرما و در برخي موارد ب  

اري و سـاير مـشاغل جهـت محافظـت در برابـر           گري، تراشك   صنعت مانند آهنگري، جوشكاري، نجاري، ريخته     

نمايـد، مـورد اسـتفاده قـرار      دار و تيز كـه بـه دسـت صـدمه وارد مـي      حرارت، سوختگي و تماس با سطوح لبه 

هاي مخصوص ورزشي مثل دستكش بوكس، دروازه باني، موتور سـواري      عالوه بر اين موارد، دستكش    . گيرد  مي

  .و اسكي را نيز بايستي اضافه نمود

پـذير اسـت    هاي چرمي به دليل كوچكي ابعاد در كارخانجات كوچك به صورت ماشيني امكـان            يد دستكش تول

توان ساير مصنوعات چرمي مثل انـواع كيـف جيبـي، كمربنـد، جاكليـدي و بنـد           همچنين در اين واحدها مي    

  .ساعت كه داراي ابعاد نسبي كوچكي هستند را نيز توليد نمود

  :بندي نمود  به دو صورت كلي زير طبقهتوان هاي چرمي را مي دستكش

  هاي چرمي از لحاظ نوع كاربرد طبقه بندي انواع دستكش) الف

  هاي چرمي از لحاظ نوع مواد اوليه مصرفي طبقه بندي انواع دستكش) ب
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  ه بندي محصول از لحاظ نوع كاربردطبق) الف

  .دشون هاي چرمي به صورت كلي از لحاظ كاربرد شامل سه دسته مي دستكش

هاي مختلف  هاي چرمي ساخته شده با رنگ       هاي چرمي با كاربرد عمومي كه عبارتند از دستكش          دستكش -۱

  .هاي مردانه، زنانه و بچه گانه در مدل

 هاي چرمي ايمني مورد استفاده توسط صنعتگران  دستكش -۲

 باني، بوكس و اتومبيل راني  هاي ورزشي مثل دستكش اسكي، دروازه دستكش -۳

  

  ول از لحاظ نوع مواد اوليه مصرفيمحصطبقه بندي ) ب

توانـد از انـواع متفـاوتي     رود، مي هاي چرمي، بسته به نوع انتظاري كه از آن مي چرم مورد استفاده در دستكش 

. شـود  هـاي سـفيد و الـوان سـاخته مـي      هاي دستكشي، از انواع نرم و نازك بوده و به رنـگ         باشد و عمدتا چرم   

  .رد مي تواند در ساخت دستكش بكار رودهاي زير بسته به نوع كارب چرم

 چرم گاوي -۱

  چرم گاوميش -۲

 چرم گوساله  -۳

 چرم گوسفندي -۴

 چرم بزي -۵

 چرم اسب -۶

 چرم آهو -۷

 چرم گوزن -۸

 چرم خوك -۹

 ...)مثل مار و كروكوديل و (هاي فانتزي  چرم -۱۰

 چرم شتر مرغ -۱۱
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 متفـاوت خواهـد   ها، بسته به شرايط جغرافيايي، اقتصادي و مذهبي هـر منطقـه   استفاده از هر يك از اين چرم 

در كشورهاي اسالمي و به خصوص ميهن اسالمي، به دليل اعتقادات مـذهبي اسـتفاده از چـرم حيوانـات              . بود

  .باشد حرام گوشت مثل خوك مرسوم نمي

هاي چرمي بنا به داليلي مثل تنوع و ظاهر دستكش، كاهش قيمـت تمـام شـده، تـأمين      در بعضي از دستكش   

بـه عنـوان   . شود هاي حجيم نيز استفاده مي وه بر چرم از ساير منسوجات و اليهعال... خاصيت گرمايي بيشتر و    

هايي از رويه  اي در قسمت هاي پنبه هاي صنعتي معمولي از پارچه      مثال براي كاهش قيمت تمام شده دستكش      

هـاي معمـولي از تركيـب بافـت حلقـوي       شود و يا اينكه براي زيبايي در توليد دسـتكش         دستكش استفاده مي  

  .گردد پودي و چرم استفاده مي

    بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول-۷-۱ 

باشـد كـه    هاي چرمي معمولي، ايمنـي و ورزشـي مـي     دستكشعانوا مصنوعات چرمي توليد شده در اين واحد   

  .گيرد هاي مصرفي مورد استفاده قرار مي مستقيما به عنوان كاال

يي كه جهت بررسي امكانات فروش محصوالت هر واحد توليد بايستي مورد توجه قرار گيـرد،               يكي از پارامترها  

  .باشد وجود كاالي رقيب آن در بازار مصرف مي

هاي مـصنوعي جـايگزين چـرم طبيعـي           هاي قابل توجهي در زمينه توليد فرآورده        در چند سال اخير پيشرفت    

در . سي و انواع منسوجات اشاره كرد      وي  ن به پلي يورتان، پي    توا  ها مي   از جمله اين فرآورده   . صورت گرفته است  

  .ادامه عوامل موثر در زمينه كاالي جايگزين محصول ذكر شده است

  

  كيفيت و ويژ گيهاي محصوالت رقيب-

اگرچه محصوالت پليمري جانشين مناسبي براي برخي از مصنوعات چرمي كه در صنعت مورد اسـتفاده قـرار               

هستند ولي در مواردي كه استفاده از مـصنوعات چرمـي جنبـه عمـومي        ...) مه و طناب و     مانند تس (گيرند    مي

دليل عدم مرغوبيـت كـافي،   هگيرد ب  كند و خصوصا در ارتباط با پوشش انسان و تماس با بدن قرار مي               پيدا مي 
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هاي  له ويژگياز جم. اند كفايت الزم را جهت جايگزيني با مصنوعات چرمي بدست آورند           مواد پليمري نتوانسته  

توان نرمي، لطافت، ظرافت، عدم ترك خوردگي، سهولت نفوذ هوا و عرق نكردن اعضاي مختلف بـدن       چرم، مي 

به خصوص در مورد كفش اشاره نمود كه آنها را بـراي توليـد بـسياري از كاالهـاي مـصرفي عمـومي مناسـب         

كـارگيري مـواد افزودنـي      بـه    آن، بـا     در مقابل محصوالت پليمري بدليل امكان تغيير و تنوع خواص         . سازد  مي

توانند خصوصيات بسيار متفاوتي را به ويژه از نظـر اسـتحكام و خـواص مكـانيكي دارا باشـند كـه        مختلف، مي 

  .سازد استفاده از آنها را در كاربردهاي صنعتي كامال بدون رقيب مي

راي بكارگيري اينگونه پليمرهـا جهـت   عالوه بر اين در صورتيكه علم و تكنولوژي پليمر بتواند كيفيت الزم را ب          

دليل بهاي نـازل قـادر خواهنـد بـود بـازار محـصوالت       ه كاالهاي مصرفي عمومي فراهم آورد، اين محصوالت ب 

  .چرمي رقيب خود را بسيار محدود نمايند

  تكنولوژي توليد-

 چنـد اليـه را بـه    تواند در عمليات برش، هاي مناسب و ضخامت يكنواخت بوده و مي مواد پليمري داراي عرض   

. باشد  پذير مي   از طرف ديگر متصل كردن قطعات آن بوسيله جوش پالستيكي امكان          . صورت همزمان برش داد   

  . كند هاي مربوط به توليد كاهش پيدا مي اين عوامل سرعت توليد را افزايش داده، هزينه

هـا داراي يـك    باشد و چرم ميهايي  دليل اينكه نقاط مختلف چرم داراي تفاوت    ه  در ساخت مصنوعات چرمي ب    

هاي مخصوص از مصنوعات براساس مهارت فردي متصدي،          شكل متقارن و مناسب نبوده و بايستي در قسمت        

برش با دقت تمام و صرف وقت زياد و به صورت تك به تك انجام پـذيرد، سـرعت توليـد كـاهش پيـدا كـرده             

  .يابد هزينه توليد افزايش مي

  

  قيمت و بهاي محصوالت-

يد محصول چرمي نسبت به محصوالت مشابه مصنوعي به واسطه قيمت گرانتر چرم و احتيـاج بـه دقـت و                 تول

باشد و محصوالت مشابه مصنوعي به دليل فرآيند توليـد   هاي فردي و هنري، بسيار گرانتر مي مراقبت و مهارت 

  .هند بودتر از قيمت چندان زيادي برخوردار نخوا تر و مواد اوليه ارزان تر و وسيع ساده
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  فرهنگ مصرف-

گونـه كاالهـا در    با توجه به پايين بودن قيمت مصنوعات غير چرمي رقيب با كاالهاي چرمي اسـتفاده از ايـن                

اما بايد توجه داشت كه علي رغم مصرف مـصنوعات غيـر چرمـي             . شهرها و مناطق روستايي مطرح شده است      

مي در داخل و خارج كـشور مـدنظر عمـوم    هاي چر هنوز هم استفاده از مصنوعات چرمي به خصوص دستكش        

  .باشد هاي تزئيني و نيز مرغوبيت كاال مي قرار دارد و دليل اين امر جنبه

  

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

  . امروزه در کشور ما به دليل رونق دامداری و دامپروري، صنعت چرمسازي نيز با رشد روز افزوني روبرو است

چرم ايران در  .فرآوري نكردن پوست هاست نعت چرم ايران، اكتفا به صادرات پوست ومعضل اساسي ص

بازارهاي جهاني يکي از مرغوبترين چرمها است و يکي از صادرات ارزشمند غير نفتي ايران را تشکيل 

افته و بديهي است که با تبديل آن به کاالي نهايي و صادرات اين کاال، ارزش افزوده چرم افزايش ي .دهد مي

توليد دستکش چرمي در کاربرد به عنوان دستکش زنانه و . کند را نصيب کشور مييارز آوري بيشتر

 يکي از بازارهاي صنعت چرمسازي است ،مردانه براي جلوگيري از آسيب رسيدن به دست در فصل سرما

و انواع دستکشهاي صنعتي توليد . ترين بازارهاي چرم باشدتواند يکي از بدون رقيبکه به دليل تنوع مد مي

تواند هم در بازارهاي داخلي و هم در بازارهاي ورزشي نيز با توجه به نياز روز افزون به اين کاالها، مي

  .ترين توليد کنندگان اين نوع دستکش تبديل کندجهاني ايران را به يکي از عمده

  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

صـنعت  . گيرد که صنعت چرمسازي رو به رشدي دارندستکش چرمي در کشورهايي صورت مي     عمده توليد د  

کـشورهاي عمـده    . چرمسازي پيشرفته در هر کشور نيز نتيجه توسعه صنعت دامپروري در آن کـشور اسـت               

 بـه دليـل اينكـه ارائـه آمـار توليـد دسـتكش چرمـي در         .اندتوليد کننده دستکش چرمي در ادامه ذکر شده       
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ي مختلف مقدور نبوده است، آمار صادرات كشورهاي عمده صادركننده اين محصول مـد نظـر قـرار                  كشورها

  .اند  آورده شده۲كشورهاي عمده صادر كننده در جدول گرفته است و 

 [1]) تن  (۲۰۰۱ در كشورهاي مختلف جهان در دستكش چرمي جهاني صادرات آمار -۲جدول 
۲۰۰۱ميزان صادرات در سال  كشور  ۲۰۰۷د ميزان صادرات در سال برآور   
 ۷۱۵۲۹ ۶۶۹۸۵ چين
 ۸۰۴۵ ۵۱۵۵ تايلند
 ۲۹۳۳ ۲۰۶۸ فيليپين
 ۲۶۳۶ ۲۰۲۴ اندونزي
 ۲۷۱۰ ۱۷۵۶ مكزيك
 ۱۸۰۰ ۱۲۶۲ آلمان
 ۱۴۵۶ ۹۳۳ انگليس

 ۱۰۴۰ ۹۲۴ دانمارك 
 ۵۹۱ ۴۷۸ ايتاليا

 ۴۸۳ ۴۰۷ كره جنوبي

  

ي مانند چين، اندونزي، تايلنـد و كـره جنـوبي و            همانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي آسياي شرق        

كشورهاي اروپايي مانند آلمان و انگلستان از توليد كنندگان عمده دستكشهاي چرمـي در جهـان بـه شـمار             

  .ميروند

  

   شرايط صادرات-۱۰-۱

 بر طبق قانون معافيت صادرات كاال و . از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميباشددستكش چرميصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از پرداخت هر ۲۷/۱۲/۱۳۷۹دمات از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ خ

گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها و 

ستند از كاالها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز ني

  .خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند
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   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

انـد،    مجوز گرفتهدستكش چرميدر اين بخش واحدهاي فعال داراي مجوز از وزارت صنايع كه در زمينه توليد   

  . ه اندمعرفي شد

  
  دستكش چرمي واحدهاي فعال توليد -۳جدول

  اشتغال  تاريخ جواز  ظرفيت  مكان  نام واحد
  ۷  ۱۳۴۱  جفت١٢٠٠٠٠    درختي  خ تهران   اسحيان   سازي دستكش

  ۸  ۱۳۸۵  جفت١٠٠٠٠٠   اليگودرز-لرستان  عزيز شمسي
    -  جفت٢٢٠٠٠٠  جمع

  

 جفـت بـه   ۲۲۰۰۰۰ و لرستان با ظرفيتـي معـادل   بنابر اين جدول در حال حاضر در كشور دو واحد در تهران           

 ۱۲۰۰۰۰ظرفيت توليد مطابق آمار رسـمي وزارت صـنايع       ۱۳۸۵تا سال   . توليد دستكش چرمي اشتغال دارند    

  . جفت افزايش يافته است۲۲۰۰۰۰ ظرفيت تا ۱۳۸۵جفت دستكش چرمي بوده است و از سال 

  

  ت اجرا بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دس-۲- ۲

ذكـر شـده    جهت توليد انواع دستكش چرمـي       در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا            

   .است
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  دستكش چرمي طرحهاي در دست اجراي توليد -۴جدول 
  )نفر(اشتغال  پيشرفت  ظرفيت  مكان  نام واحد

  ۲۵  ۰   جفت۳۰۰۰۰   مراغه- شرقي آذربايجان   محمدي  و حافظي
  ۱۲  ۰   جفت٥٠٠٠٠٠  تبريز- شرقي آذربايجان  يبابك آذر

  ۲۵  ۰   جفت۳۰۰۰۰   مراغه- شرقي آذربايجان  موسوي فرد
  ۲۵  ۰   جفت۳۰۰۰۰   مراغه- شرقي آذربايجان  رشيدنسل وميداني
  ۲۵  ۰   جفت۳۰۰۰۰   مراغه- شرقي آذربايجان  نجفعلي نريمان پور
  ٣٥  ٠   جفت٣٦٦٠٠    غربي آذربايجان  پور علي خانقاهي

  ٢٣  ٩٥   جفت٢٠٠٠٠    غربي آذربايجان  يوزادهسعيدد
  ٧٥  ٠   جفت٨٤٠٠٠٠   غربي آذربايجان  منصوري

  ٧  ٥   جفت١٠٠٠٠   غربي آذربايجان  سعيدي طالتپه
  ١٨  ٠   جفت٦٧٥٠٠٠   غربي آذربايجان  ايمن كار نقده
  ٤٥  ۰   جفت۲۹۲۸۰۰   غربي آذربايجان  عطار سيار
  ٧  ۰   جفت١٠٠٠٠  نير-اردبيل  شاهميري

  ٩  ۰   جفت۱۴۴۰۰  اردبيل   االهيفتح
  ۵  ۰   جفت۱۴۰۰۰۰  نير-اردبيل  بابا محمدزاده

  ۴۸  ۰   جفت١٢٠٠٠  اردبيل  جباري
  ۳۰  ۰   جفت١٨٠٠٠  تهران  نياكان

  ۴۰  ۰   جفت٦٠٠٠٠٠  تهران  تكلووالشجردي
  ٢٥  ۰   جفت٦٠٠٠٠  خوزستان  ايثارگران جنوب اهواز

  ٢٧  ۰   جفت۵۰۰۰  المرد-فارس  اكبري
  ٣٩  ۲۷   جفت١٠٠٠٠  هرمج-فارس  نيك نهاد
  ١٠  ۶۰   جفت۲۰۰۰۰  رشت-گيالن  موسي پور
  ٤  ۹۵   جفت۴۰۰۰۰  خرم آباد - لرستان  هاشمي

  ١٠  ۰   جفت۵۰۰۰  خرم آباد - لرستان  نوروزي نژاد
  ٢٣  ۳۸   جفت١٠٠٠٠   قائمشهر-مازندران  صابر سمندري
  ٢٣  ۰   جفت۲۰۰۰۰۰  اراك-مركزي  آستركي

  ٦  ۰   جفت۲۵۰۰۰  ساوه    افشاريحميد
  ١٨  ۰   جفت۲۰۰۰۰۰  اراك-مركزي  سعيد رجبي

  ٢٠  ۰   جفت۲۵۰۰۰  ساوه  كاوه
  ٢٢  ۰   جفت۳۰۰۰۰  اراك-مركزي  عزت ايبك آبادي
  ٢٧  ۰   جفت۲۰۰۰۰  همدان  دمحسني ومحمد نوشا
  ٢٠  ۰   جفت۲۰۰۰۰  همدان  مجيد كهريزي

  -  -   جفت۳۹۵۸۸۰۰  -  جمع
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

نوع ميزان واردات اين . گرددبه كشور وارد مي ۲۹/۴۲۰۳و  ۲۱/۴۲۰۳با تعرفة  تكش چرميدس

  .  نشان داده شده است۵ در جدول دستكش

  

  ]۵[در پنج سال اخيردستكش چرمي  ميزان و ارزش واردات - ۵جدول 
  سال  ۲۹/۴۲۰۳تعرفه    ۲۱/۴۲۰۳تعرفه 
  دالرهزار   تن-ميزان واردات  هزار دالر  تن-ميزان واردات

۱۳۷۹  -  -  ۹  ۸  
۱۳۸۰  ۴/۰  ۳۷  ۲/۰  ۱۰  
۱۳۸۱  ۴/۰  ۲  ۶۱  ۷۱  
۱۳۸۲  ۰۲۸/۰  ۰۷۵/۰  ۲۳۱  ۲۱۰  
۱۳۸۳  ۱۳  ۱۷  ۱۲۲  ۱۲۵  
۱۳۸۴  ۱۹  ۵۸  ۵۴۰  ۴۱۹  

  
  

 عمـدتا از  ۸۴واردات سـال  .  تـن انـواع دسـتكش چرمـي وارد كـشور شـده اسـت         ۵۵۹ معادل   ۱۳۸۴در سال   

ايـن ميـزان واردات تقريبـا معـادل         .  گرفتـه اسـت    صورت%) ۲۲(و چين %) ۷۶( امارات متحده عربي   كشورهاي

  .  جفت دستكش است۵۵۹۰۰۰۰

  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

 اساس آمار دريافتي از وزارت صنايع در حال حاضر دو شرکت در کشور به توليد دستکش چرمي        بر

با توجه به .  سال است جفت دستکش در۲۲۰۰۰۰ظرفيت توليد اين دو شرکت در حال حاضر . پردازندمي

 انجام ۱۳۸۴ برآورد مصرف فعلي براي سال   موجود است،۱۳۸۴اينكه آمار واردات و صادرات براي سال 

 جفت به توليد دستكش چرمي اشتغال ۱۲۰۰۰۰ يك واحد در كشور با ظرفيت ۱۳۸۴در سال . گرفته است

باشد که  جفت دستکش مي۱۰۸۰۰۰ليد براي اين شرکت، ميزان تو% ۹۰ که با فرض بهره توليد .داشته است

  ) گرم در نظر گرفته شده است۱۰۰هر جفت دستکش بطور متوسط معادل . (باشد تن  مي۸/۱۰معادل 
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  .  جفت دستكش بوده است۵۶۹۸۰۰۰ برابر ۱۳۸۴در نتيجه مصرف ظاهري در سال 

  .باشد  جفت دستكش چرمي مي۰۸۱۴/۰در نتيجه سرانه مصرف فعلي دستكش چرمي برابر 

  جفت دستكش چرمي۵۶۹۸۰۰۰

  نفر جمعيت     ۷۰۰۰۰۰۰۰

  

 ۷۶ برابر ۱۳۹۰براي برآورد مصرف آتي دستكش چرمي در كشور، بر اساس سرانه ميزان جمعيت در سال 

 جفت ۶۱۸۶۴۰۰در تنيجه ميزان مصرف آتي دستكش چرمي در كشور برابر  .شود ميليون نفر تخمين زده مي

  . خواهد بود

طرحهاي در دست احداث  حهاي در دست احداث وزارت صنايع ميزانساس آمار دريافتي از طرهمچنين بر ا 

اين % ۵۰ حدود ۱۳۹۰با فرض اينکه در سال . باشد جفت مي۳۹۵۸۸۰۰دستکش چرمي در کشور معادل 

. باشد جفت مي۱۹۷۹۴۰۰واحدها به بهره برداري برسند ظرفيت اضافه شده به توليد دستکش چرمي معادل 

  ). تن۱۷۸معادل (باشد جفت مي ۱۷۸۱۴۶۰براي اين ظرفيت، ميزان توليد معادل % ۹۰فرض بهره توليد با 

  . جمع بندي بازار داخلي دستكش چرمي ارائه شده است۶در جدول 

  

  دستكش چرميبندي بازار داخلي  جمع-۶جدول 
  )جفت(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۰۸۰۰۰  )۱۳۸۴(توليد داخلي   ۱
  ۵۶۹۸۰۰۰  )۱۳۸۴(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  ۵۵۹۰۰۰۰  واردات  ۴
  ۱۹۷۹۴۶۰  )۱۳۹۰(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۶۱۸۶۴۰۰  )۱۳۹۰(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۴۲۰۶۹۴۰  )۱۳۹۰(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

  . گردد  مواجه مي ميليون جفت دستكش چرمي۴حدود  كشور در سالهاي آتي با كمبود ۶بر طبق جدول 

  

  

 ۰۸۱۴/۰ جفت دستكش چرمي
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  سي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم  برر-۲- ۵

ميزان صادرات اين قطعات در . گردداز كشور صادر مي ۲۹/۴۲۰۳و  ۲۱/۴۲۰۳با تعرفة  دستكش چرمي

  .  نشان داده شده است۷جدول 

  ]۵[ در پنج سال اخيردستكش چرمي ميزان و ارزش صادرات -۷جدول 
  سال  ۲۹/۴۲۰۳تعرفه    ۲۱/۴۲۰۳تعرفه 

  هزار دالر  تن-اتصادرميزان   هزار دالر  تن-رات صادميزان
۱۳۷۹  -  -  ۷  ۲۲  
۱۳۸۰  -  -  ۱۰۶  ۱۹۸۶  
۱۳۸۱  -  -  ۳۳  ۳۴۴  
۱۳۸۲  ۴/۰  ۲۹  ۹  ۱۹۰  
۱۳۸۳  -  -  ۴۴  ۳۹۹  
۱۳۸۴  ۰۰۶/۰  ۷/۰  ۰۰۳/۰  ۰۷۲/۰  

  
  .صورت گرفته است%) ۱۰(و تركيه%) ۸۹(عراق به كشورهاي ۸۳ سال عمده صادرات

   اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصول با-۶-۲

بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسـيده اسـت، امـا          

  . در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود

ازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت ميگيرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي              امروزه كه عرضه كاالها در ب     

امروزه به جهـت آنكـه      . هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است             

ه شمار عرضه كنندگان كاالها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شـده كـ   

از اين حيث صـادر     . بتوانند كاالهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نمايند              

در واقـع برنـده     كنندگان در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلـوب تـري داشـته باشـند،        

  .خواهند شد

راحل توسعة بازارهاي صـادراتي، مطالعـه و تعيـين    الملل يكي از مهاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است
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 درمناطق مختلف جهان  ارائه گرديـده        ۲۰۰۱ در سال    دستكش چرمي  آمار واردات جهاني     ۸در جدول   

  .است

 ]۱[) تن  (۲۰۰۱ در كشورهاي مختلف جهان در دستكش چرمي آمار واردات جهاني -۸جدول 
ر كشو ۲۰۰۱واردات در سال   ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    

 ۱۷۲۴۸ ۱۹۴۷۱ اياالت متحده
 ۴۹۰۱۷ ۳۴۵۵۵ مكزيك
 ۱۷۱۰۳ ۱۵۱۸۷ آلمان
 ۹۰۱۴ ۸۰۰۴ انگليس
 ۷۰۱۹ ۵۶۴۴ فرانسه
 ۱۴۱۶ ۱۲۵۸ باهاماس
 ۲۰۴۹ ۱۵۵۶ بلژيك
 ۵۷۴۳ ۳۹۱۴ كانادا
 ۱۵۷۰ ۱۳۹۴ استراليا
 ۴۴۹۳ ۳۶۹۸ اسپانيا
 ۳۶۷۲ ۲۰۷۳ سوئد
 ۱۵۸۵ ۱۴۰۸ اتريش
 ۶۷۲۲ ۵۱۰۳ ايتاليا
 ۱۳۵۴۲ ۸۵۳۴ ژاپن
 ۳۷۸۲ ۲۱۳۵ لهستان
 ۷۴۹ ۴۲۳ آرژانتين
 ۱۹۸ ۱۱۲ برزيل
 ۹۷۷ ۷۲۱ يونان
 ۱۱۸۸ ۶۷۱ تركيه

 ۱۵۴۳ ۸۷۱ مجارستان
 ۳۳۵ ۲۳۶ اسلواكي
 ۵۱ ۲۹ چين
 ۱۰۹ ۷۷ اسلواني

 ۱۶۵۳ ۹۸۶ جمهوري چك
 ۲۲۲۲ ۱۴۴۰ دانمارك
 ۱۴۳۱ ۱۲۷۱ فنالند

 ۱۶۶۷ ۹۴۱ عربستان 
 ۱۳۷۳ ۹۶۸ نروژ
 ۷۴۱ ۵۲۳ ايرلند
 ۱۰۹۷ ۷۲۷ سوئيس
 ۴۴۲ ۳۱۲ روسيه
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ر كشو ۲۰۰۱واردات در سال   ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
 ۱۷۳۱ ۱۵۳۷ كره جنوبي
 ۲۲۰ ۱۵۵ كرواسي
 ۲۱ ۱۲ بالروس

 ۱۵۱۸ ۱۰۷۰ آفريقاي جنوبي
 ۳۲ ۱۸ مصر
 ۴۶۳ ۳۲۷ روماني
 ۳۹ ۲۸ قبرس
 ۲۸ ۲۱ استوني
 ۵۲ ۳۷ اروگوئه
 ۳۳۹ ۲۳۹ لتوانی

 ۲۵۰۴۲ ۲۲۲۳۷ هنگ كنگ
 ۲۴۴ ۱۷۲ ليتوني
 ۳۴ ۲۴ اردن
 ۹۶۲ ۶۴۰ ونزوئال
 ۱۱۵ ۸۱ لبنان
 ۲۸ ۲۰ سنگال

 ۳۵۰ ۲۴۷ لوکزامبورگ
 ۵۹ ۳۹ ايسلند
 ۵ ۳ آذربايجان
 ۱۲۶ ۸۹ پاناما

 ۴۰۴ ۲۸۵ ترينيداد
 ۲۲۱ ۱۵۶ اندونزي
 ۲۸ ۲۰ فيليپين
 ۲۸ ۱۴ آندورا
 ۲۰۱ ۱۴۲ کلمبيا

 ۹۲ ۶۵ کاستاريکا
 ۴۵ ۳۲ بارابادوس
 ۲۱ ۱۴ تايلند
 ۴ ۳ پاراگوئه
 ۱۰۳ ۷۳ قطر

 ۷۵ ۵۳ کامرون
 ۶۶ ۴۷ گواتماال
 ۷۸ ۵۶ السالوادور

 ۲۴ ۱۷ پرو
 ۵۰ ۳۵ نيکاراگوئه
 ۸۸ ۶۲ اکوادور
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ر كشو ۲۰۰۱واردات در سال   ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
 ۱۰۸ ۷۶ بوتسوانا
 ۲۰۰ ۱۴۱ بحرين
 ۶ ۴ گرينلند
 ۶۴ ۴۵ عمان
 ۴ ۳ نيجر
 ۸ ۶ مقدونيه

  

 بـراي منـاطق و كـشورهاي    دسـتكش چرمـي  زار از  امكان كسب بازار صادراتي و سـهم بـا         ۹در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۱واردات مختلف بر اساس 
  

  ۲۰۰۱ بر اساس واردات دستكش چرمي  امكان كسب بازار صادراتي  -۹جدول 
  )تن(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )تن(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۲۲۲۸  ۲  ۶۹۱۸۱  اروپا  ۱
  ۳۵  ۲  ۱۷۶۵  آفريقا  ۲
  ۴۷  ۴  ۱۱۸۸  تركيه  ۳

، ،اردن،عمانلبنان،عربستان  ۴
  ۸۷  ۴  ۲۱۸۸  بحرين، آذربايجان،قطر

  ۱۲۶۶  ۳  ۴۲۲۰۶  كشورهاي آسيايي  ۵
  ۳۶۶۳  -  -  جمع

   

 جفـت دسـتكش   ۳۶۶۳۰۰۰۰ معـادل    تـن  ۳۶۶۳ حـدود    دستكش چرمي امكان كسب بازار صادراتي كشور از       

  .گردد ايي بازار دستكش چرمي ارائه مي جمع بندي نه۱۰در جدول . گرددبرآورد ميچرمي 

  دستكش چرمي نهايي بازاربندي  جمع-۱۰جدول 
  )جفت(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۰۸۰۰۰  )۱۳۸۴(توليد داخلي   ۱
  ۵۶۹۸۰۰۰  )۱۳۸۴(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  ۵۵۹۰۰۰۰  واردات  ۴
  ۱۹۷۹۴۶۰  )۱۳۹۰(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۶۱۸۶۴۰۰  )۱۳۹۰(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۳۶۶۳۰۰۰۰  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  ۴۲۰۶۹۴۰  )۱۳۹۰( در سالهاي آتي  داخليكمبود  ۸
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   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

v  مقدمه  

هـاي   طراحي و احداث صنايع اعم از توليدي و خدماتي، نيازمند شناخت مباني تئوري و برخورداري از ديـدگاه     

تكنولـوژيكي و فرهنگـي   ، متناسب با شـرايط اقتـصادي  هاي توليد،  سازي روش  ي و عملي كافي جهت بهينه     فن

نهـا و در نهايـت      آ هاي مختلف توليد، ارزيابي اوليه هر يك از         بررسي روش  .باشد مي كشور و دانش فني موجود    

ي تـرين گـام فنـي در        قطعـ  هـاي توليـد نخـستين و       ترين روش يا روش    انتخاب مناسب  بندي، مقايسه و   جمع

  .ن صنعت خواهد بودآپاسخگويي به نيازهاي 

 ضـمن   وهاي توليد مصنوعات چرمـي معرفـي و ارزيـابي گرديـده     در راستاي نياز فوق در اين فصل ابتدا روش    

 سپس الزم اسـت در حيطـه روش توليـد          .ن تشريح خواهد گرديد   آترين روش، اجزاء و مراحل       انتخاب مناسب 

هـاي    ويژگـي .الت برگزيده شده و عمليات توليد محصول معرفي گـردد آوژي و نوع ماشين   تكنول انتخاب شده، 

خاص هريك از انواع مصنوعات چرمي و وابستگي نسبي عمليات توليد به نوع محـصول، لـزوم گـزينش انـواع                    

مبنـاي گـزينش فـوق      بنـابراين بـر  .نمايـد  مشخصي از مصنوعات چرمي را براي محاسبات طراحي ايجاب مي         

 در نهايت با توجه به اهميـت كنتـرل كيفيـت در موفقيـت             .گردد ليات توليد و نمودار گردش مواد ارائه مي       عم

مسائل كنترل كيفي مبتال به صنعت حاضر مورد بررسي و دقـت نظـر قـرار          فني و اقتصادي هر واحد توليدي،     

  .خواهد گرفت

v هاي مختلف توليد ارائه روش:  

بـا ظرفيـت    بسياري از واحدهاي تجاري كوچك نيـز   اي نداشته و   پيچيده يندافر توليد اغلب مصنوعات چرمي،   

 توليد انواع مصنوعات چرمي اگرچه از لحـاظ ظـاهر،    يندافر. نها اشتغال دارند  آبه توليد هر يك از       بسيار پايين، 

مورد عمدتا شامل برش انواع قطعات  اما در عمل كامال مشابه يكديگر بوده و        يند،آممكن است متفاوت به نظر      

دوخـت   و چـسب زدن و لـب تـا       ،)هاي چرم  نازك كردن لبه  (كاري   لويس ،)اشپالت( تنظيم ضخامت چرم   نياز،

   .باشد مي
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v هاي مختلف انجام هر يك از مراحل توليد روش:  

هـاي مختلـف     برش قـسمت   اولين مرحله توليد هر يك از مصنوعات چرمي،        پس از انتخاب طرح هر محصول،     

  . ود كه دو روش متفاوت جهت انجام برش موجود استان خواهد بگتشكيل دهند

  )برش دستي( برش با كاردك مخصوص -۱

  هاي مخصوص برش با استفاده از ماشين -۲

ترين روشي است كه هم اكنـون نيـز در اكثـر واحـدهاي تجـاري كوچـك             معمولي برش با استفاده از كاردك،    

 ران و كـشاله  مانند قسمت دسـت، (ناخواسته چرم    م و هاي ناسال  ابتدا قسمت   در هر دو روش،    .شود بكاربرده مي 

كه ممكـن اسـت     (در روش دستي الگوي برش      . شوند بريده مي  با استفاده از كاردك،    بنابر تشخيص برشكار   )...

اي كـه در ايـن روش     نكتـه .شود ن بريده ميآبر روي چرم قرار گرفته و چرم بر اساس  )مقوائي و يا فلزي باشد 

در مواردي كه ظرفيت توليـدي    اين روش عموماً.باشد لزوم دقت شخص برشكار مي ار گيرد،بايد مورد توجه قر 

  .گيرد استفاده قرار مي مورد ) ...مانند واحدهاي تجاري كوچك و(بسياري پايين است  واحد،

ماشـين   ، )اي دروازه( با فك ثابت هاي مختلف برش است كه شامل ماشين برش استفاده از ماشين   روش ديگر، 

  . باشد اي مي برش با فك متحرك و ماشين برش ضربه

 چـرم بـر روي قـسمت      يعنـي بدين صورت است كه ماده مورد نظر جهت برش           ها، اين دستگاه  مبناي عملكرد 

ن قـرار خواهـد   آاي بر روي  شابلون تيغه پايين دستگاه قرارگرفته و پس از انتخاب قسمت مناسب جهت برش،  

 .گـردد   نيروي معيني بر شابلون وارد شده و باعث برش ماده مورد نظـر مـي    ،ن پس از قرار گرفتن شابلو     .گرفت

بـرش ماشـيني اسـتفاده     عمومـا از روش  اسـت،  زياد هاي صنعتي كه ظرفيت توليد مصنوعات نسبتاً    در كارگاه 

  . گردد مي

ظـيم  مرحلـه تن  كه به كيفيت مورد نظـر محـصول نهـائي بـستگي دارد،       تفاوت ديگر در توليد اين محصوالت،     

در واحدهاي كوچك از اين دسـتگاه        معموالً اشپالت، ماشين  به دليل هزينه خريد    .ضخامت چرم مصرفي است   

در خريد چـرم   جهت جلوگيري از به وجود امدن اشكال در خط توليد،         اينگونه واحدها  و در  گردد استفاده نمي 

  . گردد نهايت دقت انجام مي مصرفي،
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از روش دسـتي اسـتفاده    جهت انجام مرحله چسب زني و لـب تـا،       رمي،مصنوعات چ  در اغلب واحدهاي توليد   

مرغوبيـت محـصوالت    عالوه بر افزايش سرعت، هاي چسب زني و لب تا،      دستگاه ورود درصورتي كه با   شود، مي

  . نيز افزايش يافته است توليدي

هاي دوخـت    نهاي مختلف مصنوعات چرمي حتي در واحدهاي كوچك توليدي با ماشي           دوخت قسمت  امروزه،

بـراي برخـي مـصنوعات چرمـي         اگر چه هنـوز   . گيرد مي باشند انجام  هاي مناسب مي   كه قادر به دوخت    مجهز

 اين روش حتي در واحدهاي بـسيار       ولي عمالً  شود، از دوخت دستي نيز استفاده مي     ،  ) دستكش ساده  خصوصاً(

  .  استگاه صنايع دستي مورد توجهددياز   تنهاكوچك هم منسوخ گرديده است و

v ترين روش انجام مراحل مختلف توليد انتخاب مناسب:  

هاي مناسـب جهـت بـرش      قسمت ن دقت كافي در انتخاب     آ روش برش دستي داراي يك مزيت عمده است و        

 ايـن روش فقـط   اين عمدتاً هاي برش مستلزم زمان نسبتا زيادي بوده و بنابر        اين نوع برش با دستگاه    . باشد مي

  . گردد استفاده مي  در حد واحدهاي تجاري كوچك است وصنوعات بسيار پاييندر مواردي كه ظرفيت م

دهنـده يـك محـصول زيـاد اسـت، حتـي در        در مواقعي كـه تعـداد قطعـات تـشكيل     استفاده از ماشين برش،   

گيـري   طريق بازديدهاي مختلف و با بهـره       مده از آعمل  ه  هاي ب  بررسي  با .باشد هاي كم نيز مناسب مي     ظرفيت

به دليل عـدم محـدوديت    تجربه در زمينه توليد انواع مصنوعات چرمي و      يات صاحبان صنايع و افراد با     از تجرب 

هاي برش جهت بريدن قطعات چرمـي      استفاده از ماشين   اي مختلف در داخل كشور،     هاي تيغه  در تهيه شابلون  

  . گردد توصيه مي رمي تشكيل دهنده هر محصول،چو غير 

شود  طعات مختلف چرمي كه منجر به باال بردن كيفيت محصول توليدي مي           همچنين جهت تنظيم ضخامت ق    

نسبت بـه روش   ال بودن سرعت ماشين چسب زني و لب تا واب به لحاظ .استفاده خواهد شد از دستگاه اشپالت، 

لزوم اسـتفاده از      در واحد حاضر،    باال هاي نسبتا  نيز به دليل توليد مصنوعات مختلف چرمي با ظرفيت         و دستي

  . گردد نيز احساس مي ماشين فوق
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v تشريح فرايند توليد         :  

نـازك   ،)اشـپالت (تنظيم ضخامت چـرم   شامل مراحل تهيه الگوي برش،     يند توليد عموم مصنوعات چرمي،    آفر

باشد كه   نهايت دوخت مي   در و )لب تا  چسباندن قطعات، (عمليات تكميلي    ،)س كاري يول(هاي چرم    كردن لبه 

  . گرفت خواهند به تفكيك مورد بحث و بررسي قرار  فوق، مراحلت كليهدر اين قسم

v دستكش چرمي مراحل توليد:  

ü ساخت الگوي برش تهيه طرح و:  

 بر اساس فرهنگ بازار مصرف      .باشد  تهيه الگوي برش مي    تعيين طرح و   محصول چرمي،  اولين مرحله توليد هر   

هـاي    از طريـق ژورنـال     معموالً  نوع طرح،  .گردد م مي رس و نوع طرح توسط طراح انتخاب     هر يك از مصنوعات،   

دهنـده بـر روي كاغـذ رسـم          قطعـات تـشكيل     پس از انتخاب نـوع طـرح،       .گردد انتخاب مي  خارجي، داخلي و 

 بريـده  اسـاس نقـشه قطعـه،    مقوا بر رسم شده و سپس نقشه قطعات بر روي مقوا با ضخامت زياد،  گردند و  مي

پـس از   بـصورت دسـتي سـاخته شـده و     زمايشي از محصول،آچند نمونه  ئي،پس از تهيه الگوي مقوا    . شود مي

   . شود مي جهت توليد انبوه اين محصول تصميم نهائي اتخاذ نها،آانتخاب 

توجـه بـه نـوع      با.نياز به تهيه الگوي برش خواهد بود جهت توليد انبوه محصول،  ييد طرح مورد نظر،   أپس از ت  

           .اي جهت برش استفاده نمود ي تيغهها بايد از شابلون ،)ماشين(برش 

د شـد و بـا اتمـام ايـن          ه خواهـ  داين از روي نقشه قطعات مختلف، سفارشات مربوط به تهيـه شـابلون، دا              بنابر

  . توليد محصول منتخب، آغاز خواهد شدمرحله، عمال

ü رش قطعات مورد نيازب:  

بنـابراين يكـي از مهمتـرين    . شـوند  ه مـي عموم مصنوعات چرمي، از بهم پيوستن قطعات مختلف چرمي ساخت  

ت اچرم مصرفي در واحد توليد مـصنوع     . مراحل، برش قطعات تشكيل دهنده هر يك از مصنوعات چرمي است          

قبل از شروع مرحلـه بـرش، ابتـدا چـرم           . گردد صورت جلدي خريداري شده و در انبار نگهداري مي        ه  چرمي، ب 

پـس از  . گـردد  حذف مـي ...) از جمله دست، كشاله ران و (ب آن   هاي نامرغو  مورد بازبيني قرار گرفته و قسمت     
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دهنـده   بـرش قطعـات مختلـف تـشكيل    . شـود  انجام اين عمل، چرم جهت برش به قسمت بـرش هـدايت مـي         

  .گيرد ، با استفاده از ماشين برش انجام مي...مصنوعات، اعم از چرم رويه، آستري و 

روي  وليد مصنوعات چرمي است كه بطـور مـستقيم بـر          ترين و مهمترين قسمت ت     عمليات برش چرم، حساس   

هاي مرغـوب چـرم در    كيفيت نهائي محصول، اثر خواهد گذاشت و بنابر اين لزوم دقت برشكار در برش قسمت  

  .گردد اين مرحله احساس مي

كنـي   صورت نوار باشد، جهت سـهولت بـرش از دسـتگاه بـرش رشـته     ه در مواردي كه شكل قطعه مورد نظر، ب  

هاي معين از هم قرار دارند كـه      هاي كوچك برش است كه در فاصله       اين دستگاه داراي تيغه   . گردد  مي استفاده

با عبور چرم از ايـن دسـتگاه، چـرم بـه نوارهـاي      . اين فاصله، متناسب با عرض نوار مورد نياز، قابل تغيير است      

رت قطعه مستطيل شـكل اوليـه   جهت داشتن نوارهاي يكسان، الزم است، چرم بصو  . گردد مورد نياز تبديل مي   

صورت دسـتي  ه  بريده شود كه اين عمل ب،كه عرض آن متناسب با پهناي برش دستگاه برش رشته كني است       

  .انجام خواهد گرفت

  

ü تنظيم ضخامت قطعات برش داده شده:  

در صورتي كه چرم مصرفي در تهيه مصنوعات چرمي داراي ضخامت يكسان نباشد و يا در حالتي كه ضخامت              

اين عمل با دسـتگاهي بنـام   . گيرد عيني از چرم در مصنوعات مورد نظر باشد، تنظيم ضخامت چرم، انجام مي م

صورت مجزا وارد ماشين شـده و توسـط تيغـه نـواري كـه در      ه  ب،قطعات چرمي. شود ماشين اشپالت انجام مي 

 در نتيجه قطعـات بريـده   شود و درون دستگاه وجود دارد، قسمتي از ضخامت چرم از قسمت غير رخ بريده مي    

ايـن دسـتگاه   . نماينـد  امت يكـساني پيـدا مـي   خشوند، ضـ   شده كه جهت توليد يك نوع محصول بكار برده مي         

  .باشد  مياهاي مختلف را دار قابليت تنظيم، جهت تهيه چرم با ضخامت

ü هاي چرم نازك كردن لبه:  

ائي از چرم كه در مرحلـه بعـدي دوختـه         ه شود، قسمت   لويس كاري نيز ناميده مي     ه كه اصطالحا  در اين مرحل  

جهـت  . گيـرد   جهت سهولت عمل لب تا انجام مياين عمل عمدتا. گردند ، نازك مي)هاي چرم لبه(خواهند شد  
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در اين ماشين، عرض قـسمت لـويس شـده، قابـل تنظـيم          . شود انجام اين مرحله از ماشين لويس استفاده مي       

  .باشد مي

ü عمليات تكميلي قبل از دوخت:  

گيرد كه بر اساس نـوع     گردد كه تا قبل از مرحله دوخت انجام مي          به كارهايي اطالق مي     عمليات اصطالحا  اين

 ايـن عمليـات عمـدتا    . ود داشته باشـد   ات وج يهايي در انجام اين نوع عمل      محصول توليدي، ممكن است تفاوت    

ند اتصال رويـه و آسـتر   سازي قطعات جهت دوختمان  آماده وشامل چاپ روي چرم، مراحل چسب زني و لب تا     

توان بر روي چرم مـورد مـصرف در تهيـه     براساس نوع محصول توليدي و در صورت نياز مي     . باشد مي با چسب 

تـوان از   ايجاد نمـود، جهـت انجـام ايـن عمليـات مـي      ...) مانند پوست ماري و (هاي تزئيني  هر محصول، نقش 

سب با نـوع محـصول يكـسري عمليـات تزئينـي            همچنين در اين قسمت متنا    . هاي دستي استفاده نمود    روش

  .گيرد هاي حكاكي و يا چرخ نقش انداز نيز انجام مي ديگر مانند نقوش زيبا با استفاده از قلم

جهت جلوگيري از پـاره شـدن چـرم در    . باشد مهمترين مرحله در اين قسمت، عمليات چسب زني و لب تا مي    

يفيت مصنوعات چرمي، عمـل چـسب زنـي و لـب تـا انجـام       نيز باال بردن ك    مقاطعي كه دوخته خواهند شد و     

  .گيرد مي

 تا شده و در همـين  ،رف پشت رخـس شده، بر روي نيم ديگر از ط     ـرض قسمت لوي  ـدر اين عمليات نيمي از ع     

  .ام شودـواند انجت دو صورت دستي و ماشيني ميه شود كه اين عمليات ب هنگام به آن چسب زده مي

ü مراحل دوخت و دوز:  

باشـد كـه در آن كليـه عمليـات           ورد اغلب مصنوعات چرمي، اين مرحله آخرين مرحله اصلي توليـد مـي             در م 

متناسب با نوع محصول، ممكن است از يك و يا چند نوع چـرخ خيـاطي كـه قـادر بـه           . گيرد دوخت انجام مي  

هاي رويـه   متدر اين مرحله، ابتدا قس. هاي تشكيل دهنده هر محصول باشد، استفاده شود      دوخت كليه قسمت  

سـپس عمليـات دوخـت نهـائي و مونتـاژ         . شـود  برش داده شده،  بهم دوختـه مـي        ) در صورت وجود    (و آستر   

ها بستگي دارد، عامل مهمي در بـاال     فاصله بين دوخت    و نوع دوخت كه به نخ مصرفي     . گيرد محصول انجام مي  

  .     باشد بردن كيفيت و زيبائي محصول نهائي مي
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ü ته بندي محصولمراحل نهائي و بس:  

راحل ـباشـد و شـامل مـ    سلسله عمليات مربوط به مراحل نهايي، متناسب با نوع محصول توليدي متفاوت مـي      

ـ (وراخ نمودن   ـعمل س .  دسته، نصب حلقه و منگنه زني است       ب نص ،)پانچ( نمودن   خسورا ول بـه   ـمحـص ) چـپان

وص و چكش و در روش    ـصخ از قلم م   در روش دستي،  . گيرد سه روش دستي، نيمه دستي و ماشيني انجام مي        

در مواردي كه ظرفيت توليد محصول باالسـت،  . گردد هاي مخصوص پانچ استفاده مي نيمه دستي، از انبر دست 

  .گيرد كليه عمليات ديگر در اين مرحله بصورت دستي انجام مي. گردد از ماشين پانچ استفاده مي

  .گرفت ، بسته بندي انجام خواهدپس از آماده شدن محصول، متناسب با شكل ظاهري آن

v انتخاب معيارهاي طراحي:  

هاي چرمي و همساني اكثر ماشين آالت و موارد مورد نياز براي توليـد هـر       دليل تنوع بسيار انواع دستكش    ه   ب

ور كلي ارائه گرديده و اما جهت انجـام محاسـبات و برآوردهـاي دقيـق طراحـي نـاگزير                    ـيك از آنها، طرح بط    

گزينش انواع مورد نياز ماشين آالت در بهينه ترين شرايط مدنظر خواهد بود              حصول مشخص و  انتخاب چند م  

  .گيرد كه در اين قسمت مورد تجزيه و تحليل قرار مي

v بررسي و انتخاب نوع ماشين آالت:  

اي در كيفيـت    كه نقش تعيـين كننـده   است بررسي و انتخاب نوع ماشين آالت در خط توليد، يكي از مواردي           

در اين راستا با توجه به مشخصات عمـومي واحـد           . نمايد ي محصوالت و نيز انتخاب ظرفيت واحد، ايفا مي        نهاي

نيـاز انتخـاب خواهـد    گردد، مناسب ترين انواع ماشين آالت مـورد           طراحي مي  دستكش چرمي كه براي توليد    

  .گيرد  به تفكيك مورد ارزيابي قرار ميگرديد كه ذيال

  :هاي برش انواع ماشين 

بنـدي   هاي برش مصرفي در صـنايع مـصنوعات چرمـي، بـه دو دسـته كلـي زيـر تقـسيم               طور كلي، ماشين   به

  .گردند مي

  )اي پرس دروازه(ماشين پرس با فك ثابت  ) ۱

 فك متحرك ماشين پرس با ) ۲
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شوند، داراي يك فك ثابت و يك فك رفـت و    اي ناميده مي    پرس دروازه  ماشين پرس با فك ثابت كه اصطالحا      

مزيت اين ماشين، سطح برش     . نمايد  كه فك رفت و برگشتي آن با نيروي هيدروليكي عمل مي           ،برگشتي است 

همچنين كـورس حركـت   . اي جهت برش استفاده نمود توان از چندين شابلون تيغه باالست و در هر مرحله مي 

واد مختلـف   جهـت بـرش مـ    هاي برش، غالبا   از اين گونه ماشين   . باشد هاي برش نسبتا زياد مي     اين نوع ماشين  

عالوه بر اين بـه كمـك ايـن    . گردد غير از چرم، كه داراي كيفيت يكسان در نقاط مختلف هستند، استفاده مي      

تعداد برش در زمان معـين، در ايـن دسـتگاه در مقايـسه بـا            . توان قطعات بزرگ را نيز برش داد       ها مي  دستگاه

  .باشد مي هاي داراي فك متحرك بيشتر پرس

) چرخش حول مركز و رفت و برگشتي     (تحرك، داراي يك فك ثابت و يك فك متحرك          فك م  ماشين پرس با  

كورس حركت اين ماشين در مقايسه با نوع قبلي كم بـوده و داراي سـطح بـرش متوسـطي اسـت و                   . باشد مي

همچنين در صورت انتخاب مناسب دسـتگاه،      . شود بكار برده مي  ) مانند چرم ( جهت برش كارهاي دقيق      عموما

  .باشد نيز مي  آستر ون قادر به برش محصوالت مختلف اعم از مقوااين ماشي

شـود كـه مهمتـرين آنهـا، فرهنـگ       جهت انتخاب ماشين برش مناسب، معيارهاي مختلفي در نظر گرفته مـي    

بـا توجـه بـه معيارهـاي        . باشـند  كاري، سرعت، قابليت تنظيم براي مواد مختلف و دقت دستگاه مورد نظر مي            

 بـراي   عمومي چرمي از دستگاه برش عمدتا      نايت به اين امر كه در واحدهاي توليد مصنوعات        مذكور و نيز با ع    

تـرين نـوع دسـتگاه        مناسـب  ،گردد استفاده مي ) نه چندان بزرگ  (با ابعاد معمولي    ) دقيق(برش قطعات چرمي    

نيـز بـا   الزم به ذكر است كه ايـن نـوع پـرس در داخـل كـشور                . باشد فك متحرك مي   برش براي آنها پرس با    

  .گردد كيفيت باالئي توليد مي

  :ماشين اشپالت 

چـرم  (هاي ظريـف      جهت تنظيم ضخامت چرم    يك نوع آن غالبا   . پالت وجود دارد  بطور كلي، دو نوع ماشين اش     

باشـند، بكـار بـرده        قسمت اصلي تشكيل دهنده مـصنوعات چرمـي مـي           كه عمدتا )  و گوساله  گوسفندي، بزي 

مناسـب  ) جهـت زيـره و كفـي كفـش    (هـاي زيـره     هت تنظيم ضخامت چـرم    نوع ديگر اين ماشين ج    . شود مي

باشد با توجه به اين مطلب كه توليد كفش، در محدوده عملكرد اين طرح قرار ندارد، در اين واحد، فقـط از           مي
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 استفاده خواهد شد كـه مجهـز بـه سيـستم ديجيتـالي جهـت               ظريف هاي اشپالت جهت تنظيم ضخامت چرم    

  .باشد رد نياز ميمشخص نمودن ضخامت مو

  :ماشين لويس كاري 

هـاي   دو دسته ماشين لويس كاري جهت چـرم ه همانند ماشين اشپالت، اين ماشين نيز متناسب با نوع چرم، ب 

شود كه بـا توجـه بـه محـدوده فعاليـت واحـد، از          طبقه بندي مي  ) كفي و زيره كفش   (هاي زيره    ظريف و چرم  

  . اده خواهد شدهاي ظريف، استف ماشين لويس كاري جهت چرم

هاي لويس كاري مجهز به سيستم كامپيوتري نيز به بازار عرضه شده است كه بسيار دقيـق بـوده       ماشين اخيرا

گيـري   اما به داليـل مختلـف از جملـه مـشكالت موجـود در راه انـدازي و بهـره         . و سرعت عملكرد باالئي دارد    

 حاضـر در كـشور اسـتفاده از ايـن نـوع ماشـين       ها و مشكالت تعميرات و نگهداري، در حال  مناسب از دستگاه  

  .گردد لويس، توصيه نمي

  

  :هاي خياطي  ماشين 

هـاي    از نـوع چـرخ   گيرنـد، عمـدتا   هاي چرمي مورد استفاده قرار مي هاي خياطي كه در توليد دستكش      ماشين

هـاي   سمتكه قـ ) مانند كيف دستي زنانه(در مورد برخي از محصوالت    . باشند مي) كف تخت (خياطي معمولي   

 هماننـد ماشـين   .اهـد شـد  اي استفاده خو دوخته شوند، از چرخ خياطي كف استوانه. غير مسطح آن الزم است 

ـ        جهت تسريع عمليات دوخت، در ماشين       لويس اخيرا  كـار بـرده شـده    ه  هاي خياطي نيز سيستم كامپيوتري ب

  .گردد وصيه نميهاي خياطي، ت گونه ماشين است كه بنابر دالئل ذكر شده، استفاده از اين

  .با توجه به نوع كاركرد اين واحد، چرخ خياطي كف تخت استفاده خواهد شد

v سازندگان تجهيزات و ماشين آالت :  

ماشين آالت خط توليد مصنوعات چرمي، در اغلب كشورهاي پيـشرفته و برخـي كـشورهاي در حـال توسـعه             

 ابعـاد و نيروهـاي مختلـف توسـط          در ركفـك متحـ    از ميان ماشين آالت فوق ماشين پرس با       . شود توليد مي 

با مذاكرات انجام شده پيرامون دستگاه برش با سـازنده آن و بررسـي فنـي             . شود شركت چرم ايران ساخته مي    
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راحتي با ماشـين آالت  ه  مطابق با استانداردهاي موجود بوده و ب مشخص گرديد كه اين دستگاه كامال    دستگاه،

هـاي   هـاي توليـد دسـتگاه      هم اكنون اين شركت در زمينـه      . نمايد رقابت مي ) ايتاليايي و آلماني  (برش خارجي   

  .باشد ديگر مانند ماشين لويس مشغول تحقيقات مي

هاي مورد نياز ديگر خط توليد مصنوعات چرمي در ايران سـاخته           يك از دستگاه   گذشته از دستگاه برش، هيچ    

 نيـاز ايـن واحـد ايتاليـا، انگلـيس و آلمـان              هاي مختلـف مـورد     مهمترين كشورهاي سازنده دستگاه   . شود نمي

و نيز بـا توجـه بـه سـابقه         ها رامون دستگاه ـذاكرات با صاحبان صنايع پي    ـبا مطالعات انجام شده و م     . باشند مي

هـاي ايتاليـايي در زمينـه توليـد      كشور ايتاليا در زمينه توليد چرم و مصنوعات آن، مشخص گرديد كه شركت         

 چاپ روي چرم، اشپالت، لـويس، چـسب زنـي و لـب تـا، از جملـه معتبرتـرين                      ،هاي برش رشته كني    دستگاه

هـاي خيـاطي صـنعتي،     همچنين، معتبرترين شركت در زمينه توليد انواع چـرخ    . باشند ها در جهان مي    شركت

باشد كه بر همين اساس، انواع ماشين آالت خياطي مورد نياز اين واحد، از آن شـركت               شركت پفاف آلمان مي   

  .ب گرديده استانتخا

كـه  . باشـند  ها، داراي نماينـدگي مجـاز در ايـران مـي     هاي توليد كننده اين دستگاه  الزم بذكر است كه شركت    

) شركت ماجدي (و نمايندگي شركت پفاف     ) هاي معتبر ايتاليايي   نماينده شركت (توان از شركت شومتريال      مي

  .نام برد

v عمليات توليد:  

مبـاني اصـلي   . تهاي بسياري برخوردار اس اي چرمي انتخاب شده، از تشابه ه عمليات توليد براي اكثر دستكش    

جهت حصول امكان تعقيب مسير كامل توليـد        .  در قسمت تشريح عمليات آورده شده است       عمليات توليد قبال  

هر يك از محصوالت واحد در اين قسمت جداول عمليات توليد براي هر يك از محصوالت بطور جداگانه ارائـه           

  .باشد اين جداول شامل نوع عمليات مورد نياز و نيز زمان انجام هر يك مراحل توليد مي. دگرد مي

ý دستكش معمولي:  

  .آورده شده است ۱ شود كه در شكل اين نوع دستكش از دو قسمت تشكيل مي

  قسمت اول -۱
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 قسمت مربوط به انگشت شست -۲

 

 
   اجزا تشكيل دهنده دستكش معمولي-۱شكل 

  

  .باشد نوع عمليات الزم، زمان توليد و جنس دستكش معمولي ميدهنده    نشان۱۱ جدول
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   نوع عمليات الزم و زمان توليد براي دستكش معمولي-۱۱جدول
  )ثانيه(زمان عمليات  مشخصات ماشين آالت  نوع عمليات

  برش

   برش اصلی-الف

  )يک جفت( برش قسمت شست-ب

  

  ماشين پرس

  ماشين پرس

  

۵۰  

۴۰  

  ۵۰  ماشين اشپالت  شده تنظيم ضخامت قطعات بريده 

  ۲۵۰  ماشين لويس  نازک کردن لبه های قطعات

  ۳۲۰  ماشين لب تا  عمليات چسب زني و لب تا

  ۶۰۰  )از نوع کف تخت(ماشينهای دوخت صنعتي  )دوخت قسمتهای مختلف و تزييني(دوخت

  ۳۰  دستي  بسته بندی

  ۱۳۴۰   معموليجمع زمان توليد يک جفت دستکش

  

ý دستكش مخصوص رانندگي:  

با ايـن تفـاوت كـه قـسمت     . اين دستكش نيز از نظر روش توليد با دستكش چرمي معمولي بسيار مشابه است       

و در قسمت مچ، يـك دكمـه    پوشاند ا مير نيمي از طول انگشتان دستكش كامل نبوده و دستكش تقريبا    رويه  

 ،متفـاوت روي چـرم رويـه   هـاي   در برخي از اوقات بوسيله برش چرم و ايجاد سـوراخ . گردد اي نصب مي  منگنه

هـاي مخـصوص     نوع عمليـات الزم جهـت توليـد و مونتـاژ دسـتكش       ۱۲جدول  . نمايند ايجاد نقش و طرح مي    

  .كند رانندگي را ارائه مي
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  هاي مخصوص رانندگي نوع عمليات الزم جهت توليد و مونتاژ دستكش-۱۲جدول 
  )ثانيه(زمان عمليات  مشخصات ماشين آالت  نوع عمليات

  شبر

   برش اصلی-الف

  )يک جفت( برش قسمت شست-ب

  

  ماشين پرس

  ماشين پرس

  

۵۰  

۴۰  

  ۵۰  ماشين اشپالت  تنظيم ضخامت قطعات بريده شده 

  ۲۵۰  ماشين لويس  نازک کردن لبه های قطعات

  ۳۲۰  ماشين لب تا  عمليات چسب زني و لب تا

  ۶۰۰  )کف تختاز نوع (ماشينهای دوخت صنعتي  )دوخت قسمتهای مختلف و تزييني(دوخت

  ۱۰  ماشين منگنه زنی  منگنه زنی

  ۳۰  دستي  بسته بندی

  ۱۳۵۰  جمع زمان توليد يک جفت دستکش

  

ý دستکش های ايمني ساقه دار برای جوشکاران  

  . در سه اندازه زير توليد ميگردد۱۷۶۴اين دستکش ها طبق استاندارد ملي شماره 

   انواع دستكش هاي جوشكاري-۱۳جدول 
  )ميليمتر(طول دستکش   تکشاندازه دس  رديف

  ۳۰۰  کوتاه  ۱

  ۳۵۰  متوسط  ۲

  ۴۰۰  بلند  ۳

  . به هم دوخته خواهند شد۲  اين دستکش از قسمتهای زير تشکيل شده که مطابق شکل

   قسمت کف دست-الف

   قسمت پشت دستکش-ب

   قسمت مربوط به انگشت شست-ج
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  ايمني دستكش چرمي -۲شكل

  

همراه با زمان مورد نياز هـر مرحلـه      را   ايمني ساقه دار  هاي   دستكشخت  دونوع عمليات الزم جهت      ۱۴جدول

  .كند ارائه ميبرای يک جفت دستکش 
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  ايمنيهاي  نوع عمليات الزم جهت توليد و مونتاژ دستكش-۱۴جدول 
  )ثانيه(زمان عمليات  مشخصات ماشين آالت  نوع عمليات

  ۱۱۰  ماشين پرس  برش قسمتهای مختلف دستکش

  ۹۵  ماشين اشپالت  خامت قطعات بريده شده تنظيم ض

  ۳۰۰  ماشين لويس  نازک کردن لبه های قطعات

  ۴۱۰  ماشين لب تا  عمليات چسب زني و لب تا

  ۵۵۰  )از نوع کف تخت(ماشينهای دوخت صنعتي  )دوخت قسمتهای مختلف و تزييني(دوخت

  ۳۰  دستي  بسته بندی

  ۱۴۸۵   ايمنيجمع زمان توليد يک جفت دستکش

  

  تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -٤

اما در عمل كـامال   يند،آممكن است متفاوت به نظر    توليد انواع مصنوعات چرمي اگرچه از لحاظ ظاهر،        يندافر

كـاري   لـويس  ،)اشـپالت ( تنظيم ضخامت چرم  عمدتا شامل برش انواع قطعات مورد نياز،       مشابه يكديگر بوده و   

   .باشد دوخت مي و چسب زدن و لب تا ،)هاي چرم نازك كردن لبه(

هـاي مختلـف     برش قـسمت   اولين مرحله توليد هر يك از مصنوعات چرمي،        پس از انتخاب طرح هر محصول،     

در روش دسـتي الگـوي بـرش      . پذيرد دستي و ماشيني انجام مي      دو روش   به ن خواهد بود كه    آ تشكيل دهنده 

 اين روش .شود ن بريده ميآم قرار گرفته و چرم بر اساس       بر روي چر   )كه ممكن است مقوائي و يا فلزي باشد       (

 روش ديگـر، . گيـرد  اسـتفاده قـرار مـي    ورد بسيار پـايين اسـت مـ   در مواردي كه ظرفيت توليدي واحد،   عموماً

ماشين برش با فـك   ، )اي دروازه( با فك ثابت هاي مختلف برش است كه شامل ماشين برش استفاده از ماشين  

بدين صورت است كـه چـرم بـر روي         ها، اين دستگاه  مبناي عملكرد . باشد اي مي  ضربهمتحرك و ماشين برش     

ن قرار  آاي بر روي     شابلون تيغه  گرفته و پس از انتخاب قسمت مناسب جهت برش،         قسمت پايين دستگاه قرار   

ظـر   پس از قرار گرفتن شابلون نيروي معيني بر شابلون وارد شـده و باعـث بـرش مـاده مـورد ن           .خواهد گرفت 
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بـرش ماشـيني     عمومـا از روش    است، زياد هاي صنعتي كه ظرفيت توليد مصنوعات نسبتاً        در كارگاه  .گردد مي

  . گردد استفاده مي

هاي مناسـب جهـت بـرش      قسمت ن دقت كافي در انتخاب     آ روش برش دستي داراي يك مزيت عمده است و        

 ايـن روش فقـط   اين عمدتاً ادي بوده و بنابر  هاي برش مستلزم زمان نسبتا زي      اين نوع برش با دستگاه    . باشد مي

. گـردد  اسـتفاده مـي    در حد واحدهاي تجـاري كوچـك اسـت    ودر مواردي كه ظرفيت مصنوعات بسيار پايين      

دهنـده يـك محـصول زيـاد اسـت، حتـي در        در مواقعي كـه تعـداد قطعـات تـشكيل     استفاده از ماشين برش،   

تجربه در زمينه توليـد    از تجربيات صاحبان صنايع و افراد با    گيري  با بهره  .باشد هاي كم نيز مناسب مي     ظرفيت

 اي مختلـف در داخـل كـشور،    هـاي تيغـه   به دليل عدم محـدوديت در تهيـه شـابلون          انواع مصنوعات چرمي و   

توصـيه   رمي تـشكيل دهنـده هـر محـصول،        برش جهت بريدن قطعات چرمي و غير چ       هاي   استفاده از ماشين  

  .گردد مي

مرحلـه تنظـيم    كه به كيفيت مورد نظـر محـصول نهـائي بـستگي دارد،       يد اين محصوالت،  تفاوت ديگر در تول   

در واحدهاي كوچك از اين دسـتگاه        معموالً اشپالت، ماشين  به دليل هزينه خريد    .ضخامت چرم مصرفي است   

 چـرم  در خريد مدن اشكال در خط توليد،آجهت جلوگيري از به وجود     اينگونه واحدها  و در  گردد استفاده نمي 

 بـه   كيفيت محصول توليـدي    از دستگاه اشپالت   استفادهدر صورتي که با     . گردد نهايت دقت انجام مي    مصرفي،

  . بودخواهدمراتب باالتر 

از روش دسـتي اسـتفاده    جهت انجام مرحله چسب زني و لـب تـا،       مصنوعات چرمي،  در اغلب واحدهاي توليد   

مرغوبيـت   عـالوه بـر افـزايش سـرعت،         چسب زني و لب تـا،      هاي دستگاه استفاده از    صورتي كه با   در شود، مي

  . يابد نيز افزايش ميمحصوالت توليدي

هاي دوخـت    هاي مختلف مصنوعات چرمي حتي در واحدهاي كوچك توليدي با ماشين           دوخت قسمت  امروزه،

رمـي  بـراي برخـي مـصنوعات چ       اگر چه هنـوز   . گيرد مي باشند انجام  هاي مناسب مي   كه قادر به دوخت    مجهز

 اين روش حتـي در واحـدهاي بـسيار     ولي عمالً  شود، از دوخت دستي نيز استفاده مي      دستكش ساده،    خصوصاً

 . گاه صنايع دستي مورد توجه استددياز كوچك هم منسوخ گرديده است و 
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  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

در سـال    جفـت    ۱۸۰۰۰  پيـشرفت     بر اساس واحدهاي داراي     دستکش چرمي  حداقل ظرفيت اقتصادي توليد   

نظر به تنوع دستکش های چرمي قابل توليد در اين واحد و متفاوت بودن الگو و روش تهيـه آنهـا بـا                 .ميباشد

گرفته شده  برای توليد در نظر      ۱۵يکديگر، سه نوع از دستکشهايي که بيشترين مصرف را دارند مطابق جدول             

  .است

   چرمي ظرفيت انتخابي توليد دستكش-۱۵جدول 
  )جفت(ظرفيت توليدی در سال  نوع محصول  رديف
  ۲۰۰۰۰  کش معمولي مردانهتدس  ۱
  ۲۰۰۰۰  دستکش رانندگي  ۲
  ۳۰۰۰۰  دستکش ايمني ساقه دار  ۳

  ۷۰۰۰۰  جمع
  

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است

  زمين  -

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در         مناطق محروم  محل اجراي آن كه در     يابي طرح و   باتوجه به مكان  

نياز زمين كه در حـدود   مورد شود، لذا با توجه به متراژ مربع برآورد مي   ريال به ازاي هر متر     ۱۲۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۵۰۰ زمين برابرهزينه خريد  گردد، بيني مي پيش مترمربع ٥٠٠٠

  ٥٠٠٠) مترمربع( × ۱۰۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ٥٠٠ )ميليون ريال(

  سازي محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-١٦جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ۱۰۰ ٢٠ ٥٠٠٠ تسطيح زمين
 ۱۲۰ ٢٠٠ ٦٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
 ۳۷۰ ١٠٠ ۳۴۰۰  ... و و فضاي سبز

  ۵۶۰ مجموع
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  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي  احداث ساختمانهزينة -۱۷جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ۴۵۰ ١٥٠٠ ۷۰۰ سوله توليد
 ۱۰۵۰ ١٥٠٠ ۳۰۰ سوله انبار 

 ۳۰۰ ١٥٠٠ ۲۰۰ تاسيساتسوله 
 ۷۲۰ ١٨٠٠ ۴۰۰ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

 ۲۵۲۰ مجموع
 
 

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١٨جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ۲۶۰ انشعاب برق ١
  ۷۲ انشعاب آب  ٢
 ۳۰ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ۲۴ انشعاب مخابرات ٤

 ۳۸۶ مجموع
  

  

  زينة تاسيسات زير بنايي ه-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۱۹جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ۵۰ هواي فشرده

 ۷۰۰ تصفيه پساب

 ۶۰  ساختمان اداريتاسيسات سرمايش و گرمايش

 ۳۵ سالن توليدتاسيسات سرمايش و گرمايش 

 ۴۸ تاسيسات اطفاء حريق

 ۸۹۳ مجموع
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   وسايل اداريو هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز  وسايل حمل و-٢٠جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ١١٠ ١١٠ ١ سواري
 ١٠٠ ١٠٠ ١ وانت
 ٥٠٠ ٢٥٠ ٢ ليفتراک

 ٥٥٠ ٥٥٠ ١  كاميون و كاميونت
 ١٠٠٠ ٥٠٠ ٢ )لقاتعبه همراه نصب و سايرمت(جرثقيل سقفي 

 ٢٢٦٠  مجموع
 ايل اداريهزينه وس-٢١جدول 

 هزينه مشخصات

 ٧٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٥٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ هاي رختكنقفسه

 ٨٠ تجهيزات اداري
 ٢٧٠  مجموع

 

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

بر اساس استعالمهاي )  داخلي و خارجياعم از(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

به عمل آمده از شرکتهاي معتبر برآورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان، 

  .جهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کاری منظور شده استهايي نيز هزينه

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۲۲جدول 
  شرح  ارزش کل

  دالر  ميليون ريال
  ۷۰۰۰۰  ۷۲۰  تجهيزات خط توليد
  ۰  ۲۰۰  تجهيزات تعميرگاه
  ۳۵۰۰  ۳۶  ساير تجهيزات
  ۷۳۵۰  ۹۶  هزينه نصب

  ۳۶۷۵۰  ۴۶۰  ساير هزينه های جانبي تجهيزات
  ۱۱۷۶۰۰  ۱۵۱۲  جمع

  ۲۶۰۶  )ميليون ريال(جمع کل 
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   برداري هاي قبل از بهره  هزينه-

  
 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۲۳جدول 

 هزينه شرح رديف
 ٢٠٠  هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز ۱
 ٤٠٠ اجارة دفتر مركزي  ۲
 ١٠٠  آموزش پرسنل ۳

 ۷۰۰ مجموع
 

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه-

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

   .گرفته شده است

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٢٤ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۲۴جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ۵۰۰  - ۵۰۰ زمين

 ۵۶۰  - ۵۶۰ محوطه سازي
 ۲۵۲۰  - ۲۵۲۰ ساختمان سازي
 ۳۸۶  - ۳۸۶ حق انشعاب

 ۸۹۳ - ۸۹۳ تاسيسات زيربنايي
 ۲۶۰۶ ۱۱۷۶۰۰ ۱۵۱۲ تجهيزات اصلي 
 ۲۷۰  - ۲۷۰ لوازم اداري
 ۲۲۶۰  - ۲۲۶۰ وسائل نقليه

 ۷۰۰  - ۷۰۰ قبل از بهره برداري
 ۳۵۳ ۵۸۸۰ ۴۸۰ پيش بيني نشده

 ۱۱۲۳۰ ۱۲۳۴۸۰ ۱۰۰۸۱ مجموع
  . ريال منظور شده است۹۳۰۰نرخ تسعير ارز برابر 
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   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٢٥در جدول 

  . است

  

   مصرف ساليانهليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار-٢٥جدول 
  اوليهماده مقدار واحد  )روز( انبارداري مدت  تأمينمحل

  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي

٣٠ 

 فوت مربع
 فوت مربع
 کيلوگرم
 کيلوگرم
 کيلوگرم
 عدد

 هزار عدد

۸۱۲۰۵ 
۱۰۱۳۹۱ 

۵۰ 
۳۵۰ 
۳۰۰ 
۶۵۰ 
۶۱۲ 

  چرم گوسفندي
  چرم اشپالت
  نخ دوخت
  چسب
  نايلون

  کارتن مقوايي
  نگنهم

  .مواد اوليه مورد نياز از بازار داخلي تامين خواهد شد
  
  

   منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد-٧

يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كـه پارامترهـاي      در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي         

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين( قيمت زمين -٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح( معافيت مالياتي -٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )صادرات محصول و واردات مواد مورد نيازجهت ( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧
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لـذا  . ده استهاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نش        با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه        

در اين پروژه چند منطقه     . علت معافيت مالياتي ده ساله توصيه ميشود      ه  اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب      

  .براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

با توجه به وجـود كارخانجـات متعـدد چرمـسازي در         :  آذربايجان غربي و اردبيل      استانهاي آذربايجان شرقي،   -

.  احداث واحد در اين استانها با توجـه بـه در دسـترس بـودن مـاده اوليـه داراي اولويـت ميباشـد             اين مناطق، 

  . استفاده از دستكش چرمي رونق بيشتري دارد همچنين به دليل سردسير بودن اين مناطق،

احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي آسـياي ميانـه و                 :  حاشيه درياي خزر   -

  .شورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي استك

 ايالم، چهار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و     احد در استانهاي كردستان، احداث و :  استانهاي غربي كشور   ---

 و  به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي كـشور عـراق و تركيـه                بوير احمد، 

  . داراي مزيت نسبي استين مناطق،همچنين سردسير بودن ا

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

 زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي          حدود و اثربخشي هر سازمان تا       اراييك

 مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي                       تعدادتعيين  . دارد

 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالـت  تعداد مختلفي در تعيين عوامل .باشد يك واحد مي   تشكيالت

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت           بهتوان    از جمله اين عوامل مي    . دارند

تگي ماشـين بـه كـارگر     حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميـزان وابـس     . كرد اشاره... مورد نياز و  

از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص ميكند هر ماشين چه تعداد پرسـنل و بـا چـه         ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخـش اداري و مـديريت اسـت،      پرسنل مورد نياز واحد۲۶در جدول  

  .ليست شده است
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  د نياز طرحيروی انسانی مورن- ۲۶جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ عاملمدير 
  ۳ كارمند اداري، مالي

 ١ كارگر تاسيسات و تعميرگاه
 اداري 

 ٢  كارگر خدمات
 ١  مدير توليد

 ١  سرپرست سالن
 ١  كارگر پرس
 ١  كارگر اشپالت
 ٣  كارگر لويس
  ٤  كارگر لب تا
  ٦  كارگر خياطي

  ١  هكارگر پانچ منگنه و برش اولي
  ١  كارگر بسته بندي و حمل و نقل

  ١  كنترل كيفيت
  ١  راننده ليفتراك

 توليد

  ٢  انباردار
  ۳۰  مجموع

  

   بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-٩

 اندازي در يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راه

اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز . باشد نياز مينيز مورد تجهيزات و ماشين آالت موجود 

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . ، بخار، گاز خنثي و گاز طبيعيبرق، آب: شوند عبارتند از خته ميشنا

مصارف (يندي او جزء غير فر) يمورد نياز تجهيزات توليد(يندي ا به تفکيک جزء فر مورد نيازاين اجزاء

  . مشخص مي شود )تاسيساتی و عمومي 
 

  آب-

 در خط توليد، تأسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي  شامل آب مورد نيازآب مورد نياز واحدهاي صنعتي 

 آب  با توجه به عدم نياز فرايند توليد به آب در اين واحد، .مي شودسبز محوطه كارخانه   فضاي  و نيز آبياري
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  .تي و آبياري محوطه خواهد رسيدشمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠دود آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر نفر ح 

 تر در روز لي٥/١به ازاي هر متر مربع فضاي سبز،  همچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز،

  . ارائه شده است۲۷ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۲۷جدول 
  )متر مكعب در ساعت(ميزان  شرح

 ١٨٧٥/٠  )متر مكعب در روز(آب آشاميدني 
 ٢١٢٥/٠ )متر مكعب در روز( فضاي سبزمحوطه و

  ٠٦٩٤/٠  آب جهت اطفا حريق
 ٤٦٩٤/٠ )اعتسمتر مكعب در (مجموع 

 ٣٣٨٠ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي   زيرا تقريباً همة دستگاه.باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. اصلي خط توليد نياز به برق دارند

ارائه شده در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، . مچنين روشنايي كارخانه مي باشده

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

 شامل  برق مورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه. کيلو وات مي باشد١٠٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٤٠ نيز حدود ...ه آب وسيستم اطفاي حريق، تصفي

  

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان به منظور برآورد برق موردنياز ساختمان  

  . شود مي

  . ارائه شده است٢٨ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول
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  نياز واحد كل برق مورد -٢٨جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ١٠٠ خط توليد
 ٤٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

 ٥٠  ساختمانها

 ١٠ ساير 

 ٢٠٠ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي

 صنعتي شامل  اين واحدموارد مصرف سوخت در . يني مي گرددب سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ١٠٠همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي اداري و خدماتي به ازاي هر . استها  گرمايش ساختمان

 ٣٥٥٥٠ ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . منظور شده است در روز متر مكعب گاز طبيعي٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

  

از لحـاظ راههـاي     وجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،                   با ت 

  .  راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود ارتباطي مانند راه،
  

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . ار مـشكالتي در توليـد خواهـد شـد    هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچـ        

آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارنـد، لـذا حاشـيه سـود آنهـا        

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي               

ي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا                 از طرف ديگر برا   . مالي است 

حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                      
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بازارهـاي  قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در                

در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار             . جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) التآمحصوالت و ماشين (حمايت تعرفه گمركي  -

الت پـس از    آاين ماشـين    . شودالت از خارج از كشور تامين مي        آدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين        

حقوق گمركي كه در حال حاضـر  . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد         

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ۱۰الت وجود دارد حدود آبراي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،ادر مي شودنها به خارج از كشور ص   آاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت        

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي       غخوشبختانه در سالهاي اخير براي تر     . گمركي مي باشند  

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  

  ه گذار، بانكها و شركتهاي سرماي)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالي براي طـرح    يكي از مهمترين حمايت   

در ادامه شرايط اين تـسهيالت  . باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي      

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

يالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا            گذاري ثابت جهت دريافت تسه      در بخش سرمايه   -۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -۱-۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ۹۰مناطق محروم با ضريب   ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در          -۱-۲

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 
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 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از         آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۱-۳

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريـالي بـا ضـريب    ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند    

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره   امكان وجود دارد، طرح   اين   -۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -۳

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ     % ۲۵/۱، مالي آن در حدود      هاي جانبي    و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از               -۴

 . شود مي سال در نظر گرفته ۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم            -۵

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح       ۸۰برداري    ال اول بهره  هاي صنعتي، چهار س     ك  با اجراي طرح در شهر     -۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  -۲

 درصد سـود ناخـالص تعيـين    ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      -۳

 . شده است
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   تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديدتجزيه و-۱۱

v                      توليد دستكش چرمي در كشور با توجه بـه پيـشرفت صـنعت دامپـروري در كـشور و اهميـت

 .قابل توجه استصادرات محصول نهايي به جاي صادرات چرم 

v           ش اين محـصول  ميتوان با عقد قرارداد با فدراسيونهاي ورزشي و كارخانجات بزرگ توليدي فرو

 .را در كشور تضمين نمود

v                 در صورت استفاده از چرمهايي با كيفيت مناسب و طرحهاي مقبول در بازار ميتوان به صادرات

 .اين محصول به كشورهاي مختلف اميدوار بود

v         در سطح كشور واحدهاي بسياري متعددي به توليد انـواع مختلـف مـصنوعات چرمـي اشـتغال

هاي كوچك و بـه صـورت غيـر صـنعتي، كارگـاهي و                احدها در مقياس  توليد اغلب اين و   . دارند

البته دو واحد صنعتي نيز در اين زمينـه فعاليـت دارنـد كـه در مجمـوع           . گيرد  دستي انجام مي  

بدليل پراكندگي اين واحدها و عدم دسترسي به آمار دقيق آنها، ارائه آمـاري صـحيح از ميـزان         

ولـي از آنجـايي كـه ميـزان     . باشـد   پذير نمـي    امكانتوليدات داخلي محصوالت چرمي در كشور       

هاي چرمي به كشور در مقابل صادرات آن بسيار بيشتر اسـت و ايـن محـصول        واردات دستكش 

در زمره كاالهاي عمومي مورد مصرف اقشار مختلف مردم از مردم عادي گرفته تا صـنعتگران و     

زم منـزل، لـوازم اداري و غيـره    باشد؛ مانند محصوالت مشابه مثـل پوشـاك، لـوا       ورزشكاران مي 

باشند و در صورت رسيدن به كيفيت مطلـوب و           اي مي   داراي بازار مصرف داخلي بسيار گسترده     

 .مورد نظر، قادر خواهند بود بازار خويش را در داخل و يا خارج از كشور براحتي پيدا نمايد

v   اسبي بـراي صـادرات ايـن    كشور ما از لحاظ صنايع پوست و چرم داراي امكانات بالقوه بسيار من

 كوچـك  يها باشد و از آنجايي كه توليد محصوالت چرمي اكثرا در كارگاه گونه از محصوالت مي   

آالت  پذيرد، در صورت احداث كارخانجات كوچك با وسـايل و ماشـين             به شيوه دستي انجام مي    

ن خواهـد  ها امكان موفقيت دو چنـدا  مناسب، عالوه بر افزايش كيفيت محصول با كاهش هزينه 

 .بود
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v      رشـد بيش از پيش صنعت در كشور و احـداث واحـدهاي صنعتي جديد و توجه بيشتر به امــر

هاي اخير اتفاق افتاده است، بيانگر رشد نيازهاي داخلي بـه انـواع               ورزش و رشد آن كه در سال      

 .باشد هاي ايمني و ورزشي مي دستكش

  

 

 ميليـون جفـت     ۴بالغ بر   د كشور در سالهاي آتي       كمبو  با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

 واحـد  در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي،     ۵باشد كه مـشاور احـداث حـداقل     دستكش چرمي مي  

 جفـت در سـال بـا    ۷۰۰۰۰ و كردستان را با ظرفيت   ، چهارمحال و بختياري   آذربايجان غربي،  اردبيل   

 .نمايد  پيشنهاد مي  ميليون ريال۱۱۲۳۰سرمايه گذاري  
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