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 مقدمه 

سال امن  سوی رهبر « سال رونق تولید» با عنوان ۹۸گذاری  شده تا نگاهمعظم از  سوی موتور محرکه انقالب باعث  ها به 

به عنوان د بتوانها علیه اقتصاد کشور هستیم، تولید ملی ترین تحریماقتصاد کشور ختم شود تا در سالی که شاهد سخت

 .بخش اقتصاد کشور در شرایط کنونی باشدالتیام و منجی اقتصاد رونق یافته
بهره توانسننته با  ؛های اخیردر دهههای زیاد پشننت سننر گذاشننتن فراز و نشننی  با وجودصنننعت ک ش ایران  در این میان

میلیون ج ت انواع ک ش در کشننور  200حدود  97در سننال  ،مشننتالخ خودبرخی ق آمدن بر ئها و فاگرفتن از فرصننت

 کند. تولید 

صنعت  هر چند که صان این  ص سان و متخ شنا شور دوظرفیتبه گ ته کار لی برابر میزان تولید فع های تولید ک ش در ک

در حوزه تولید ک ش  غرب آسیاایران در میان کشورهای  موج  شده یها و وجود مشتالتنبود برخی زیرساخت است، اما

صاص دهد س  برایراهتارهای که با  1جایگاه دوازدهم را به خود اخت صنعت  منا توان به میآن رونق تولید  در جهتاین 

 قط  ک ش منطقه تبدیل شود.

سد که ضروری به نظر میلذا  سابقه طوالنی ر سعه و رزمینه ابتدا ؛ک ش صنعتایران در تولید تا با توجه به  ونق های تو

صنعت ک ش و  شدن به  سپستولید  صنعت ک ش در  پلتبدیل  سعه  صادراخمنطقه ارتباطی برای تو سعه   آن، برای تو

                                                           
 98اردیبهشت  2ایران دوازدهمین تولیدکننده ک ش در دنیا، خبرگزاری تسنیم،  ،سرپرست سازمان توسعه تجارخ ایران، محمدرضا ،مودودی -1

 

 سهم حدود  3.24حدود  یزان تولید کفش در جهانم شترین  ست که چین، با بی صد 65میلیارد جفت ا  در

از تولید کفش جهان را به خود اختصددا   درصددد 11تولید کفش جهان را در اختیار دارد. پس از چین، هند، 

 .است درصد یکداده است. سهم ایران از کل تولید کفش جهان تنها 
  واردات کفش، قیمت این کاالی  و واسطه افزایش نرخ ارزبههر چند که کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند

سه صرفی وارداتی تا  ست، یافته برابر افزایش م شور با اما ا صنعت کفش ک شده تا  سبی ایجاد  صت منا فر

 .بر تامین بازار داخلی، بازار کشورهای همسایه را نیز بیش از پیش در اختیار گیرد افزایش تولید داخل، عالوه
  ،عت کفشدر شددرایك کنونی کشددور عه صددن لت برای توسدد کاری دو ند،می همراهی و هم لبدر  توا  قا

 انجام شود. ،هاهای رونق تولید و سایر حمایتهای صادراتی، وامکنسرسیوم

  اندرکاران این فعاالن و دسددت باید مد نظرهای ایرانی برای کفش ایجاد بازارتوزیع، فروش و مراحل مختلف

نیازمند کنترل دقیق واردات، در نظر گرفتن بازارهای صددادراتی و  توجه به این موضددوعات صددنعت باشددد.

 بخش خصوصی است.  همکاری دولت با تولیدکنندگان
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دعوخ از با  98تیر  10در تخصنننصنننی نشنننسنننتیبدین منظور گروه اقتصننناد مدیریت پشوهش خبری در فراهم آوریم، 

صنعت ست ؛تولیدکنندگان این  شجری، رئیس اتحادیه ک ش د سول  دوز تهران، محمد عرب، رئیس هئیت مدیره آقایان ر

ه بحث و را بصنعت این و مسائل مشتالخ ، جامعه صنعت ک ش ایران، علیرضا جباریان فام، رئیس اتحادیه ک اشان تبریز

ست دراهتارهای اجرایی و اصولی برای رسیدن به اهداف و رویتردهای ضروری این مسئله به  تا بتوان تبادل نظر گذاشت

   شود.در ادامه مهمترین مباحث طرح شده در این نشست ارائه می .یافت

 

 توليد كفشآمار 
تولید درصد  65 ت است که چین، با بیشترین سهم حدود ج میلیون 24میلیارد و 3 حدودمیزان تولید ک ش در جهان 

ست. در این  درصد 11ک ش جهان را در اختیار دارد. پس از چین، هند،  از تولید ک ش جهان را به خود اختصاص داده ا

باالیی در این  هایظرفیتدر حالی که امتیازاخ و  اسنننت.یک درصننند  ایران از کل تولید ک ش جهان تنهامیان سنننهم 

  توان سهم باالتری از این صنعت دارای ارزش افزوده را به خود اختصاص دهیم.خصوص وجود دارد و می

هزار ن ر در بخش تولید  62هزار ن ر برآورد شننده اسننت که حدود  130حدود  اغالن صنننعت پاپوش کشننورشننداد تع

نه، هزار ن ر در واحدهای بدون  22های دسنننننننننت دوز، ک ش هزار ن ر در واحدهای تولیدکننده انواع رویه  31پروا

نتایی( و  نور . های صنعت ک ش فعال هستندسایر بخش هزار ن ر در 15)پسن میلیون  198تولید واقعی انواع ک ش کشن

میلیون زوج دیگر آن به انواع  101های چرمی و ورزشننننننننی و میلیون زوج آن، مربوط به انواع ک ش 97 است که زوج

ساس برآوردها جوانان  ست که برا ست. این درحالی ا صاص یافته ا سرانه باالی  29تا  15تولیداخ غیرچرمی اخت سال با 

 .توانند موتور محرکه مناس  برای بازار داخلی کشورمان باشندج ت( می 6تا  5مصرف ک ش )
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 97آمار شاغالن و واحدهای تولیدی صنعت کفش کشور در سال -1جدول شماره 
 تعداد عنوان

 هزار ن ر 132 کل شاغالن

 هزار ن ر 62 دوزکفش های دست

 هزار ن ر 22 واحدهای بدون پروانه

 هزار ن ر 31 واحدهای تولید کننده انواع رویه

 هزار ن ر 15 ها صنعت کفشسایر بخش

 

شور در شترین تعداد واحدهای تولیدک ش ک ستان بی شرقی با ا صد 34های آذربایجان  صد 30، قم در  22، تهران با  در

صد ضوی با در سان ر صد 3، خرا صد 2، یزد ر ستانها هم در سایر ا صد  9 و  صورخ رونق بازار در ست که در  شده ا برآورد 

ستان شتغال را تجربه کنندهای محروم میقطعا ا سهم باالیی از ا ساس آمار ارائههمچنین  .تواند  سوی جامعه برا شده از 

هزار ن ر در زنجیره  500هزار واحد صن ی و صنعتی تولید ک ش در کشور و حدود  9حال حاضر صنعت ک ش ایران، در 

صنعتی از طریق حدود تولید ک ش فعالیت می صن ی و  سر  40کنند که تولیداخ این واحدهای  سرا هزار واحد توزیع در 

 . 1رسدکننده میکشور به دست مصرف
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 تولید کفش در کشورپراکندگی جغرافیایی -1نمودار شماره 

 

ج ت است، در حالی که ظرفیت اسمی  2.7طور متوسط دهد که مصرف سرانه ک ش در کشور بهاعداد و ارقام نشان می

شده در کشور حدود  شناخته  سال برآورد می 300واحدهای تولیدی  ها با ظرفیت اما این تولیدی ،شودمیلیون ج ت در 

 . 1کنندفعالیت می درصد 66واقعی 

 

 آمار صادرات كفش كشور

به علت افزایش نرخ دالر و نوساناخ ارز، میزان خام فروشی کاهش یافت و فروش  1397در سال دهد که آمارها نشان می

ساالمبور در حدود  ست و  شتل کرا صرفه قابل افت پیدا کرد. %30چرم طبیعی به  شد که این روند به دلیل  سب   قبول 

میلیون دالر ارتقا پیدا کرد و بدون شنننک این جهش صنننادراخ  115به  92از شنننده مکل ک ش فروش محصنننول تمام

شده ثبت 97و  96، 95های آمار محصوالخ چرمی و غیر چرمی حوزه ک ش در سال زایی را هم به دنبال داشت.اشتغال

   2:به ت تیک ارائه شده است 2که در جدول شماره  شوددر مبادی گمرک کشور منتشر می

 

 

 

 

                                                           
 97اردیبهشت  31ایستانیوز، صنعت ک ش کشور زیر پای وارداخ، -1

 14/3/98ک ش در سه سال گذشته، کیف و هنرآنالین، آمار گمرک کشور از صادراخ دلشاد، رامین،  - 2

 

آذربایجان شرقی
34%

قم
30%

تهران
22%

خراسان رضوی
3%

یزد
2%

سایر استانها
9%
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 97و  96، 95های آمار محصوالت چرم و کفش در سال-2جدول شماره
 چرم)دالر( کفش )دالر( سال

1395 99.895.813 90.059.950 

1396 92.064.844 103.502.975 

1397 115.004.003 75.013.954 

 

 تاثير تحریم بر روی صنعت كفش كشور 

شور ایران  سایل رقابتی ک ضر در م ست، در حال حا صنعت به وجود آورده ا صتی را برای این  صنعت ک ش فر تحریم در 

 ربستانترکیه، عراق، عچین، کنیا، و با آنها به رقابت بپردازد. بازار  ددر کنار ترکیه و چین قرار گیر دتوانآزاد می حتی با ارز

لیبی، بازار  و بازارهای اروپاهمچنین دراخ ک ش به این کشننور وجود ندارد(، روابط، صننا تیرگی)در حال حاضننر به دلیل 

 .استبسیار خوبی برای صادراخ ک ش و کیف چرم دست دوز 

 

 مشکالت موجود بر سر راه صنعت كفش در كشور

شتالتی عدیده بر شور موانع و م صنعت ک ش ک  برخی از آنها بیان یدر ذیل به طور اجمالای وجود دارد که سر راه تولید 

 :شودمی

 اجرای اشتباه ماليات بر ارزش افزوده -الف

 .ترین مشتل صنعت ک ش را اجرای اشتباه مالیاخ بر ارزش افزوده دانستدوز مهمرئیس اتحادیه ک اشان دستشجری، 

چون تولید  .تولید کنندهاصنننوال مالیاخ برارزش افزوده باید در آخرین حلقه تولید از خریدار دریافت شنننود نه از چراکه 

ید را به رقابتی بودن تول چندین مرحله باید مالیاخ بر ارزش افزوده بپردازد و همین نتته غیر ،کننده به دلیل این سیاست

ست شورمان تحمیل کرده ا سه بار مالیاخ بر ارزش افزوده پرداخت می .صنعت ک صنعت ک ش ایران حداقل   ،کندامروز 

حاال سننئوال این  ؛درصنندی بر تولیداخ خود جهت فروش اعمال نماید 10تواند سننود قانون می درحالی که تنها براسنناس

  است که واقعا انتظار داریم تولید ک ش ایران رونق بگیرد؟

شرایط که حداقل  صلی اینجاست که در همین  های تولید ک ش داخلی افزوده شده و خبری به هزینه درصد 30نگرانی ا

در بازار با قیمتی باالتر  ،انددالر خریداری کرده 50ردکنندگان )اغل  غیرقانونی( ک شننی را که وا ؛از سننودآوری نیسننت

 .خواهد شد و حمایت از کاالی داخلی رونق تولید مسئله باعث تضعیفو این  فروشندمی
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  در صنعت كفشمواد اوليه  درصد ۳۰وارداتی بودن -ب
ضر  صد 60در حال حا ساس آمار، حدود از هزینه در ست که برا صد 30های تولید ک ش مربوط به مواد اولیه ا از مواد  در

، برخی مواد اولیه مورد نیاز مسننئوالن این صنننعتشننود. به گ ته اولیه صنننعت ک ش در ایران از طریق وارداخ تامین می

 50قلم ماده اولیه تشتیل شده که  17د شود، اما همین چس  از حدوتولید ک ش مانند چس  در داخل کشور تولید می

مابقی  درصد 50شود. نتته قابل توجه اینته تولیدکننده برای آن از کشورهای خارجی خریداری و وارد کشور می درصد

نیمی از آن را از طریق بورس و نیمی دیگر را از طریق بازار آزاد  مواد اولیه تولید چسننن  که در کشنننور وجود دارد، باید

ست که پس از اعالم تکتامین  شدن نرخ ارز در بازار آزاد و عدم ترخیص مواد کند. این در حالی ا شدن ارز و رها  نرخی 

ضه اولیه در گمرک، قیمت اککر مواد اولیه سیاری از تولیدکنندگان و عر شد و ب سه  کنندگان مواد اولیه با با ارز آزاد مقای

شتن این مواد در انبارهای  ضه آن خودداری کردند. همخود، وجود در اختیار دا شرکتاز عر ستا با چنین جریانی،  های را

 .درستی در بورس کاال عرضه نتردندپتروشیمی نیز مواد اولیه را به
 

 تاثير نوسان قيمت ارز بر روی صنعت كفش كشور -ج

افزایش قیمت مواجه شنند و  اهمیت در خانوارها، در مدخ اخیر با ترین کاالهای مصننرفی و باعنوان یتی از اصننلیک ش به

ل های تولید داخهای وارداتی، قیمت ک شبر افزایش قیمت ک ش واقع عالوه در تاثیر فراوانی از التهاباخ نرخ ارز گرفت.

 توجهی شد.نیز متاثر از نوسان قیمت ارز، دستخوش تغییراخ قابل

فزایش نرخ ارز، وارداخ و البته قاچاق ک ش، قیمت ا چونشرایطی  رغم, علیکارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدندالبته 

فرصت مناسبی ایجاد شده تا صنعت ک ش کشور با افزایش اما است،  یافتهبرابر افزایش این کاالی مصرفی وارداتی تا سه

ه بدیهی اسننت ک بر تامین بازار داخلی، بازار کشننورهای همسننایه را نیز بیش از پیش در اختیار بگیرد.تولید داخل، عالوه

های الزم در این حوزه است؛ موضوعی که متاس انه با وجود بودن همه زیرساخت دستیابی به چنین اهدافی نیازمند فراهم

 . های اشتباه در صنعت ک ش، کشور را از تحقق اهداف مذکور دور کرده استگذاریهای ناشی از سیاستخأل

شان سوی صنعت ک ش ایران ن های تولید هزینهدرصد  60طور میانگیندهد که در این صنعت بهمی آمار منتشرشده از 

نیز مربوط  درصد 5های سر بار و مربوط به هزینه درصد 10مربوط به حقوق و دستمزد،  درصد15مربوط به مواد اولیه، 

دارای مختصنناخ  96هاسننت. برای مکال اگر یک تولیدکننده تا پایان شننهریورماه سننال به مالیاخ، انرژی و سننایر هزینه

سال  شهریورماه  صادی معینی بوده، در  صد180قیمت ارز، در بخش مواد اولیه با  افزایشو با  97اقت شد )با فرض  در ر

ستمزد با وارداتی صد 15بودن مواد اولیه(، در بخش حقوق و د سر بار  در شد، هزینه  صد 20ر های مالیاخ، و هزینه در
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سایر هزینه ست. تمام این افزایش هزینه درصد 10ن ها حداککر به میزاانرژی و  شته ا ست که قیمت رشد دا ها در حالی ا

ست. عالوهتمام ک ش سه با مشابه خارجی کاهش یافته ا بر  های صادراتی افزایش و مزیت قیمتی تولیداخ داخلی در مقای

 . 1ته استشدخ کاهش یافاینته با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی کاالی وارداتی مشابه داخل نیز به
 

 )یکی از ماده اوليه زیره كفش( در بورس كاال PVC كمبود عرضه-د

شرایطی که تولیدکننده داخلی با کمبود این ماده اولیه مواجه تولیدکنندگان این صنعت  معتقدند؛  ستدر  شا های رکت، 

شیمی  س  در بورس ط ره پترو ضه این مواد به میزان و قیمت منا این اقدام در نبود  می روند.با بهانه های مختلف از عر

نظارخ نهادهای مربوط، ضننربه سنننگین دیگری به زنجیره تامین مواد اولیه تولید گرانول که در زیره ک ش مورد اسننت اده 

 .کرده استگیرد، وارد قرار می

سنننطوح کی ی  عبارخ دیگر مواد اولیه بایتی از موارد مهم در تولید مواد اولیه سنننطی کی ی )گرید( این مواد اسنننت؛ به

د های مختلف کوتاهی کرده و تولید خوها در تولید گریدشود. حال اگر پتروشیمیها تولید میمت اوتی توسط پتروشیمی

شعاع قرار میرا کاهش دهند، تبعاخ آن بازار ک ش را تحت س انه در مدخ اخیر، تولیدکنندگان عالوهال ان بر نوس دهد. متا

 65با گرید PVC یگری نیز مواجه بودند. برای مکال در شنرایطی که تولیدکنندگان بهدر بازار با مشنتل د PVC عرضنه

شیمی شتند، پترو سمت نیاز دا شد.  65با گرید  PVC رفتند و همین اقدام باعث کمبود 70با گرید  PVC تولیدها به 

های قیمت پایه با قیمتها، فاصننله کف عرضننه از سننوی پتروشننیمینتردن عبارخ دیگر سننودمدیریت گریدها و رعایت به

 نهایت در نتیجه به التهاباخ بازار دامن زد. در ؛های جهانی بود، افزایش دادشننده در بورس را که بعضننا نزدیک نرخمعامله

، شنننرایط تامین مواد اولیه برای )سننن ته بازان و دالالن( نماها نیز با صنننادراخ مواد اولیه خام و فروش آن به تولیدکننده

 .ه استشد سختشدخ کننده داخلی بهتولید

 

 مشکالت ساختار اداری ، دارایی و ..  -ه
 فقدانها، کارخانهنشننندن های انرژی، سننناماندهی های دارایی، قانون کار، بیمه، شنننهرداری، قیمت حاملاکنون در حوزه

شتالخکارخانهبر نظارخ  سختی های تولید مواد اولیه م سر راه تولیدکننده قرار دارد که  سیاری ایجامتعددی بر  د های ب

 .کند پیدا افزایش آن قیمت و حرکت کندی به صنعت ک ش تولید چرخه شودمی موج  کرده و

یک چگونه هزار تومان رساند،  700عنوان مکال سازمان تامین اجتماعی به یک باره حق بیمه را در سال جدید به رقم به 

سال گذشته رقم حق بیمه  700کننده به ازای هر فرد تولید  هزار تومان  320هزار تومان پرداخت کند، در حالی که در 

 تعدیل کنند.برای تعطیل نشدن کارگاه خود امر باعث می شود که تولیدکنندگان نیروهای خود را  . خود این بود
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  1346اجرای قانون های سال -و

شدن  سال اجرای  توقف درو  قوانینبه روز ن صنایع مختلف می فقدانمنجر به  1346قانون   راکهچ شود،گسترش تولید 

بایسننت قوانین متناسنن  با این در حالی اسننت که برای شننرایط اکنون می متعلق به زمان گذشننته بوده اسننت.این قانون 

  شرایط روز، وضع کرد.
 

   جدید و به روز آوری هایفن نبود -ز
به دلیل ما های چرم اما کارخانه ،گیردبرداری قرار میمورد بهره موادی اسننت که در تولید ک شترین چرم یتی از اصننلی

ور به عنوان مکال در کش ؛توانند چرمی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، نمیهستندکه از تتنولوژی روز دنیا عق  آن

های مربوط در این بخش به روز آوریفناگر در ایران هم  .ردگیدر اختیار تولیدکننده قرار میآوری های جدید فنترکیه 

 .دعمل کناز سایر کشورها تر موفق دتوانحتی در زمینه صادراخ میصنعت ک ش ما شود، 
 

 های بانکی و مالياتی برای توليدكنندگانحمایت فقدان -ح

 تواندو هم تولیدکننده بهزینه تولیدکننده باال نرود هم دهند تا کاهش می برای تولیدکنندگان را کشورها مالیاخ اغل ر د

شور ما  ستتولید خود را رونق دهد، اما در ک سیار محدود ا شود تا چنین موانعی موج  می. این حمایت وجود ندارد یا ب

اموران ا مزنی بها، بازاریابی و توسننعه صنننعت ک ش، به دنبال چانهتولیدکنندگان به جای تمرکز بر ایجاد نوآوری در طرح

 .کرده است بیشترهای بانتی، مشتالخ فعاالن این صنعت را حمایتفقدان مالیاتی باشند. این در حالی است که 
 

 قاچاق -ط

هایی که به صننورخ قاچاق وارد ای از ک شبخش عمدهاسننت، ترین تهدید موجود برای صنننعت ک ش کشننور قاچاق مهم

شور می سیایی بهک شورهای آ ست که در ک شود. قاچاقچیان، این ویشه چین و ویتنام تولید میشود، برندهای معروف دنیا

چاق ا. به عبارخ دیگر، سود قفروشندمیو با قیمت بسیار زیادی در ایران  کنندمیها را با قیمت بسیار کم خریداری ک ش

افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش میزان قاچاق، فرصننت مناسننبی را در  البته .چیان بسننیار زیاد اسننتک ش برای قاچاق

شروط بر این پایانهدهد تا بتوانند ایران را به اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می ته تولید ک ش در منطقه تبدیل کنند، م

 .خاص داشته باشندمسئوالن به این صنعت نگاه ویشه و 
 

  حمایت دولت فقدان -ی
ای در حوزه تولید ک ش در کشور وجود دارد و صنعت ک ش چه از نظر تولیداخ صنعتی های بالقوهدر حال حاضر، ظرفیت

دولت از این نتردن و چه از نظر تولیداخ صننن ی توانایی تامین نیاز کشننور و چه بسننا افزایش صننادراخ دارد، اما حمایت 

 .دست و پای این صنعت را بسته استصنعت، 

 

 صنعت كفش ایرانبرای رونق توليد و صادرات دار  اولویت یکارهاراه

 سرمایه گذاری مشترک خارجی در جهت ح ظ و توسعه سهم بازار داخلی* 

 در داخل، منطقه و جهان های توزیع پیشرفتهبرندسازی و ایجاد شبته*



 

9 
 

 های بین المللینمایشگاهبازارها و  های مطلوب بازاریابی و حضور درگیری از شیوهبا بهرهتوسعه صادراخ *

 سازی و تشویق مردم به است اده از تولیداخ داخلیع رسانی و تبلیغاخ هوشمندانه در جهت فرهنگاطال*

 های انسانی، سازمانی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در صنعت ک شزیر ساختو توسعه ایجاد *

 برای رونق این صنعت در کشورهای تولید کاهش هزینه تالش در جهت ومطلوب وری بهره*

 خ ویشه ای، تخصصی ک ش به صاحبان صنعت در بخش خصوصی با ارائه تسهیالهای زنجیرهواگذاری فروشگاه*

 از سوی بخش دولتی و خصوصی های خارجیمک به فراهم نمودن سرمایه گذاریک *

بیتاری جوانان ایرانی و  باعثهای قاچاق وارداتی که نه ک شبا ورود غیر عادالهای قاطع جهت برخورد اتخاذ سننیاسننت*

 شود.های خارجی انجام میتغییر الگوی مصرف ک ش کشور به ن ع ک ش

خ و اله از تولیداخ داخلی و ارائه تسهیدر خصوص است ادباالخص رسانه ملی ها سازی گسترده از طریق رسانهفرهنگ *

 ک ش کشور های داخلیجهت تبلیغاخ کاال تخ ی اخ قابل توجه

 زا غالعنوان یک صنعت اشتبه ک ش کشوردی، صنعتی و بانتی کشور به صنعت نگاه ویشه و حمایتی مسئولین اقتصا*

 الزم به تولیدکنندگان برای احیا و نوسازی ماشن آالخ صنعت ک ش کشور*ارایه تسهیالخ 

سیط * شتغال موجود و تخ ی اخ های مالیاتی و یا اعمال تق س  مالیاتی به واحدهای تولیدی ک ش در جهت ثباخ ا منا

 آن با هدف تداوم فعالیت به منظور افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی ک ش  یارتقا
 

 كالم آخر

 های این صنعتلزوم رسیدگی و کشف ظرفیتای طوالنی در کشور و جهان دارد، سابقهایران صنعت ک ش از آنجایی که 

چراکه به باور . به همراه بیاوردبرای کشننور  بسننیار باالییتواند ارزآوری شننود و این صنننعت میبه شنندخ احسنناس می

رونق تولید و توجه به حمایت از کاالی ایرانی؛ تواند در سال صنعت ک ش ایران دومین صنعتی است که می ،کارشناسان

شور هدیه ارزش افزوده  صاد ک شتغال کندباالیی به اقت شغل را به کار و در زمینه ا ضیان  زایی بخش قابل توجهی از متقا

صورتی محقق میگیرد؛  ست شود کهاین مهم در  صنعسیا ستای حمایت واقعی از  سئوالن در را ت های کالن دولت و م

 .دهدک ش کشورمان تغییر مسیر 

 ی،صادرات هایکنسرسیوم قال  در تواند،می ک ش صنعت توسعه برای دولت همتاری و همراهی کشور، کنونی شرایط در

 باید ایرانی هایک ش برای بازار ایجاد و فروش توزیع، مختلف مراحل .شود انجام ها،حمایت سایر و تولید رونق هایوام

 نگرفت نظر در وارداخ، دقیق کنترل نیازمند موضوعاخ این به توجه. باشد صنعت این اندرکاراندست و فعاالن مدنظر

باوجود اینته صنعت ک ش از نظر مالتیت و . است خصوصی بخش تولیدکنندگان با دولت همتاری و صادراتی بازارهای

های طور مستقیم از منابع مالی دولت و پرداختهای صنعتی در ایران است و تاکنون بهترین رشتهمدیریت یتی از خصوصی

های مستقیمی از دولت برای کنترل وارداخ و ساز درخواستای است اده چندانی نترده، بحران وارداخ ک ش زمینهیارانه

شود باید منتظر ماند و دید آیا صنعت ک ش از هایی که در مسیر توسعه صنعت ک ش میرزه با قاچاق است. با تالشمبا

 ؟!یابد یا خیرنجاخ می ،رنج بردههای اخیر هایی که در سالبحران


