
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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خ
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ط

 

 یو کفش و کوله پشت فیانواع ک دیاحداث واحد تول موضوع 

 عدد 033333 ظرفیت

 اشتهارد یشهرک صنعتاستان البرز،  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 12426 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 02326 ثابتسرمایه گذاری  

 ریالمیلیون  2022 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 26320 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 63 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 42،426,24

ج
تای

ن
 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 02,64% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4,02 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سر به سر نقطه

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
22.22% 

 نفر 04 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی پروژه-1

عدد  033333هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید انواع کیف و کفش و کوله پشتی و چادر مسافرتی به ظرفیت اسمی 

ساعته در روز و  4در سال می باشد این واحد در شهرک صنعتی اشتهارد استقرار پیدا خواهد کرد و در یک شیفت کاری 

 نفر می باشد  04ستقیم روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت اشتغالزایی م 033

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یشهرک صنعتاستان البرز، 

 

 معرفی محصول -3

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 انواع کفش اعم از چرمی و غیر چرمیکدهای آیسیک 

  

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی

 جفت 6223062012 انواع کفش تزریقی

 جفت 6223462014 انواع کفش تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی

 جفت 6223262012 کفش تزریقی با رویه تمام پالستیکی به جز کفشهای طبی و ایمنی

 جفت 6223262011 کفش تزریقی با رویه از مواد منسوج

 جفت 6223262012 کفش تزریقی با رویه از چرم طبیعی به جز کفشهای طبی و ایمنی

 جفت 6223262014 کفش تزریقی با رویه از چرم مصنوعی به جز کفشهای طبی و ایمنی

 جفت 6223462012 انواع کفش طبی و حفاظتی تزریقی

 جفت 6223262023 کفش طبی تزریقی

 جفت 6223262026 کفش ایمنی تزریقی

 جفت 6223262041 کفش ضد برق تزریقی

 جفت 6223262042 کفش ضد آتش تزریقی

 جفت 6223462022 انواع کفش ورزشی تزریقی



  

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی

 جفت 6223262020 کفش ورزشی تزریقی با تخت الستیکی

 جفت 6223262024 کفش ورزشی تزریقی با تخت پلی اورتان

 جفت 6223262022 کفش ورزشی تزریقی با تخت پی وی سی

 جفت 6223262021 کفش ورزشی تزریقی با تخت ترمورابر

 جفت 6223262022 کفش ورزشی تزریقی با تخت اتیل ونیل استات

 جفت 6223462024 انواع چکمه و پوتین تزریقی به جز پوتین های نظامی و ایمنی

 جفت 6223262022 چکمه و پوتین تزریقی با رویه چرم طبیعی به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223262043 رویه چرم مصنوعی به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنیچکمه و پوتین تزریقی با 

 جفت 6223262046 چکمه و پوتین تزریقی با رویه تمام پالستیکی به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223262042 چکمه و پوتین تزریقی با رویه از سایر مواد به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223462040 و پوتین تزریقی نظامی و ایمنی انواع چکمه

 جفت 6223262044 پوتین تزریقی نظامی

 جفت 6223262042 پوتین تزریقی ایمنی

 جفت 6223462044 انواع سرپایی و صندل تزریقی

 جفت 6223262042 سرپایی و صندل تزریقی با رویه چرم طبیعی به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262023 تزریقی با رویه چرم مصنوعی به جز سرپایی و صندل طبیسرپایی و صندل 

 جفت 6223262026 سرپایی و صندل تزریقی با رویه تمام پالستیکی به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262022 سرپایی و صندل تزریقی با رویه سایر مواد به جز سرپایی و صندل طبی



  

 سنجشواحد  سریال کد عنوان فارسی

 جفت 6223262020 سرپایی و صندل تزریقی تمام پالستیکی به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262022 سرپایی و صندل تزریقی طبی

 جفت 6223062010 انواع کفش غیر تزریقی

 جفت 6223462021 انواع کفش غیر تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی

 جفت 6223262022 پالستیکی به جز کفشهای طبی و ایمنیکفش غیر تزریقی با رویه تمام 

 جفت 6223262024 کفش غیر تزریقی با رویه از مواد منسوج

 جفت 6223262022 کفش غیر تزریقی با رویه از چرم طبیعی به جز کفشهای طبی و ایمنی

 جفت 6223262433 کفش غیر تزریقی با رویه از چرم مصنوعی به جز کفشهای طبی و ایمنی

 جفت 6223462436 انواع کفش طبی و حفاظتی غیر تزریقی

 جفت 6223262432 کفش طبی غیر تزریقی

 جفت 6223262430 کفش ایمنی غیر تزریقی

 جفت 6223262434 کفش ضد برق غیر تزریقی

 جفت 6223262432 کفش ضد آتش غیر تزریقی

 جفت 6223462431 انواع کفش ورزشی غیر تزریقی

 جفت 6223262432 تزریقی با تخت الستیکی کفش ورزشی غیر

 جفت 6223262434 کفش ورزشی غیر تزریقی با تخت پلی اورتان

 جفت 6223262432 کفش ورزشی غیر تزریقی با تخت پی وی سی

 جفت 6223262463 کفش ورزشی غیر تزریقی با تخت ترمورابر

 جفت 6223262466 کفش ورزشی غیر تزریقی با تخت اتیل ونیل استات

 جفت 6223462462 انواع چکمه و پوتین غیر تزریقی به جز پوتین های نظامی و ایمنی



 مأخذ:درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت)بهین یاب(
 

 کدهای آیسیک دسته انواع کیف های چرمی )طبیعی و مصنوعی( و غیر چرمی

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی

 جفت 6223262460 چکمه و پوتین غیر تزریقی با رویه چرم طبیعی به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223262464 چکمه و پوتین نظامی و ایمنیچکمه و پوتین غیر تزریقی با رویه چرم مصنوعی به جز 

 جفت 6223262462 چکمه و پوتین غیر تزریقی با رویه تمام پالستیکی به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223262461 چکمه و پوتین غیر تزریقی با رویه از سایر مواد به جز چکمه و پوتین نظامی و ایمنی

 جفت 6223462462 تزریقی نظامی و ایمنیانواع چکمه و پوتین غیر 

 جفت 6223262464 پوتین غیر تزریقی نظامی

 جفت 6223262462 پوتین غیر تزریقی ایمنی

 جفت 6223462423 انواع سرپایی و صندل غیر تزریقی

 جفت 6223262426 سرپایی و صندل غیر تزریقی با رویه چرم طبیعی به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262422 صندل غیر تزریقی با رویه چرم مصنوعی به جز سرپایی و صندل طبیسرپایی و 

 جفت 6223262420 سرپایی و صندل غیر تزریقی با رویه تمام پالستیکی به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262424 سرپایی و صندل غیر تزریقی با رویه سایر مواد به جز سرپایی و صندل طبی

 جفت 6223262421 صندل غیر تزریقی تمام الستیکی به جز سرپایی و صندل طبیسرپایی و 

 جفت 6223262422 سرپایی و صندل غیر تزریقی طبی

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی

 عدد 6262062036 انواع کیف و چمدان

 عدد 6262462032 انواع کیف و ساک دستی

 عدد 6262262030 انواع کیف و ساک دستی از چرم مصنوعی

 عدد 6262262034 انواع کیف و ساک دستی از چرم طبیعی

 عدد 6262262032 انواع کیف و ساک دستی از پالستیک

 عدد 6262262031 دستی از مواد نساجیانواع کیف و ساک 

 عدد 6262462032 انواع چمدان

 عدد 6262262034 انواع چمدان از چرم مصنوعی

 عدد 6262262032 انواع چمدان از چرم طبیعی

 عدد 6262262063 انواع چمدان از پالستیک



 مأخذ:درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت)بهین یاب(

 

  46معرفی کدهای تعرفه انواع کفش های چرمی و غیر چرمی با سر فصل 

 6022مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 

 

 

 

 عدد 6262262066 انواع چمدان از مواد نساجی

 عدد 6262462062 کوچک دیگر انواع کیف پول و مدارک و لوازم

 عدد 6262262060 انواع کیف پول و مدارک و لوازم کوچک دیگر از چرم مصنوعی

 عدد 6262262064 انواع کیف پول و مدارک و لوازم کوچک دیگر از چرم طبیعی

 عدد 6262262062 انواع کیف پول و مدارک و لوازم کوچک دیگر از پالستیک

 عدد 6262262061 لوازم کوچک دیگر از مواد نساجی انواع کیف پول و مدارک و

 عدد 6262462062 انواع کیف مخصوص وسایل و تجهیزات و دستگاه ها

 عدد 6262262002 انواع کیف مخصوص وسایل و تجهیزات و دستگاه ها از جنس چرم طبیعی

 عدد 6262262043 انواع کیف مخصوص وسایل و تجهیزات و دستگاه ها از جنس چرم مصنوعی

 عدد 6262262046 انواع کیف مخصوص وسایل و تجهیزات و دستگاه ها از جنس پالستیک

 عدد 6262262042 انواع کیف مخصوص وسایل و تجهیزات و دستگاه ها از جنس مواد نساجی

 کد تعرفه و شرح آن ردیف
حقوق 

 ورودی

6 1436 

کفش های ضدآب با تخت بیرونی و رویه ازکائوچو یا پالستیک، که نه رویه آن به تخت 

تثبیت شده و نه با دوختن، میخ پرچ کردن ، میخ زدن، پیچ کردن، پالک کردن 

(Plugging) یا فرآیندهای همانند به هم متصل شده باشند. 

22 

 22و  21 .سایر کفش هایی که تخت بیرونی و رویه آنها از کائوچو یا پالستیک باشند 1432 2

0 1430 
کفش با تخت بیرونی از کائوچو، پالستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته شده و با رویه از 

 .چرم طبیعی
 22و  21

4 1434 
تخت بیرونی از کائوچو، پالستیک، چرم طبیعی یا دوباره ساخته و با رویه از مواد کفش با 

 نسجی
 22و  21

 62و  22 سایر کفش ها 1432 2



 6222معرفی کدهای تعرفه انواع کیف های چرمی و غیر چرمی با سر فصل 

 6022مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-6

تی بازار کیف و کفش و چمدان اینگونه تحلیل می شود که تحلیل موازنه عرضه و تقاضای کمبود را آپیش بینی وضعیت 

نشان می دهد در واقع این امر نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصوالت است که در صورت احداث و توسعه واحدهای 

  تولید پاسخ داده می شود.

 کد تعرفه و شرح آن ردیف
حقوق 

 ورودی

6 

42326 

رختدان، چمدان، چمدان کوچک، 

همچنین کیف بزک، کیف اسناد، کیف 

 مدرسه و محفظه های همانند

42326633 
با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم و یا 

 از چرم ترکیبی
22 

2 42326233 
با سطح خارجی از مواد پالستیکی یا مواد 

 نسجی
22 

 22 سایر 42326233 0

4 

423222 

دستی، حتی با بند برای آویختن کیف 

به شانه، همچنین آنهایی که بدون 

 دسته هستند.

42322633 
با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم و یا 

 از چرم ترکیبی
22 

 22 جاجیم 42322263 2

 22 نمد 42322223 1

 22 قلمکار 42322203 2

 22 سایر 42322223 4

 22 سایر 42322233 سایر 423222 2

 کد تعرفه و شرح آن ردیف
حقوق 

 ورودی

63 

42320 
اشیا از نوعی که معموال در جیب یا در 

 کیف دستی حمل می شود

42320633 
با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم و یا 

 از چرم ترکیبی
22 

66 42320233 
با سطح خارجی از مواد پالستیکی یا مواد 

 نسجی
22 

 22 سایر 42320233 62

60 

 سایر 42322

42322633 
با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم و یا 

 از چرم ترکیبی
22 

64 42322233 
با سطح خارجی از مواد پالستیکی یا مواد 

 نسجی
22 

 22 سایر 42322233 62



 انواع کفش              واحد:تن بینی تقاضایامکانات عرضه و پیشبینی تحلیل موازنه پیش

 1331 1334 1331 1336 1333 شرح

 612،221،322 612،162،132 610،263،062 616،422،422 622،022،333 پیش بینی تقاضای داخلی

 62220 62243 62222 62222 64420 پیش بینی تقاضای خارجی

 21،223،444 22،214،163 12،606،142 20،442،241 41،322،244 عرضه آتی

 -12،516،122 -51،513،551 -121،331،121 -121،331،124 -113،231،421 کمبود عرضه

 

 

 انواع کیف              واحد:تن بینی تقاضایبینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1331 1334 1331 1336 1333 شرح

 40،424،342 42،432،436 46،222،622 43،260،242 22،141،333 یداخلپیش بینی تقاضای 

 643 643 622 646 624 پیش بینی تقاضای خارجی

 1،260،161 2،066،022 0،044،342 0،032،202 0،246،202 عرضه آتی

 -11،446،411 -11،635،422 -15،621،263 -11،611،531 -14،626،333 کمبود عرضه

 

 و عملی طرح تعیین ظرفیت اسمی-1

 ظرفیت اسمی

 تعداد )عدد سالیانه( شرح محصول 

 633333 کوله پشتی

 23333 کیف

 12333 کفش

 12333 چادر مسافرتی

 

 ظرفیت عملی

 تعداد )عدد سالیانه( شرح محصول 

 23333 کوله پشتی

 13333 کیف

 13333 کفش

 13333 چادر مسافرتی



 شاخص های عملیاتی-4

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری

 شیفت 6 تعداد نوبت کاری

 ساعت 4 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 پروسه تولید کفش

تولید یک کفش از چهار مرحله در قالب یک مسیر پیشرفته پیروی می کند که عبارت است از برش اجزا ، قسمت 

 .کفش محفظه و( کردن سرهم) اجزا تکمیل ماشینکاری )دوخت و ..( ، ساخت و شکل دهی اجزا و

 

 پیش بینی میزان تولید -5

 سال سوم سال دوم سال اول سال /شرح  

 %122 %52 %62 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 23333 21333 24333 کوله پشتی

 13333 44333 24333 کیف

 13333 44333 24333 کفش

 13333 44333 24333 چادر مسافرتی

 

  



 شاخص های اقتصادیتعیین -3

 ارزش شرح شاخص

 02,64 (IRR)داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 02,64 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 4,02 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 42،426,24 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %66,02 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %24,16 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


