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 چکیده:

بررسی و شناخت مزیت ها رقابتی و میزان رقابت پذیری محصوالت، بنگاه ها و صنایع موجود در هر کشور گامی 

اساسی در شناخت وضع موجود و آیندة صنعتی و مقدمه ای برای برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت می 

ن زیر مجموعه های صنعت نساجی،از به عنوان یکی از اصلی تریو پوشاک باشد.در کشور ایران نیز صنعت چرم 

جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.که الزم است رقابت پذیری آن مورد واکاوی قرارگیرد.زنجیرةارزش صنعت 

انواع کیف و چمدان و هنچنین انواع کفش و پای انواع پوشاک،چرم شامل تولید پوست خام حیوانات، انواع چرم، 

یش از هزار و صد واحد تولیدی با دارا بودن بیش از دو درصد از کل اشتغال پوش می باشد و در حال حاضر با ب

 مستقیم صنایع کشور، جایگاه و اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

 

 

 مقدمه:

سال پیش، کشور شاهد تولید صنعت  82یکی از تولیدات مهم دامی ایران، پوست)چرم( می باشد که در حدود 

زه بود.فرهنگ مصرف، فن آوری قدیمی تولید در کشور و ضرورت تأمین کفش و فرآورده های چرم به شکل مکانی

 برای ورود به این عرصه شده است.دیگر چرمی باعث عالقمندی بیشتر پیشه وران 

صنعت تولید چرم سنگین)گاوی(در راستای تأمین ماده اولیه خود یعنی پوست خام، در پاره ای موارد دچار 

به واردات پوست و همچنین چرم ساخته شده گاوی نموده است .لیکن پوست گوسفندی به  ماقداود شده و بکم

دالیل استقبال کمتر مصرف کنندگان، عدم فن آوری به روز جهت فرآوری آن و نیز اغوا کننده بودن حجم ارز 

ن امر خود باعث باال ناشی از صادرات این کاال، غالباً به شکل ساالمبور از مرزهای کشور خارج شده است.همی

رفتن قیمت ساالمبور مورد مصرف کارخانجات داخلی شده، که نتیجه آن باال رفتن قیمت تمام شده چرم 

گوسفندی و عدم استقبال مصرف کنندگان از مصنوعات این نوع چرم شده است.این در شرایطی است که تنها 

ور است و اقتصاد صنعتی و دامپروری ایران از اخذ درصد از چرخه کاری تولید پوست تا چرم در تولید ساالمب 35

 درصد ارزش افزوده ما بقی آن محروم می ماند. 85

و چرم این مقاله به دنبال یافتن مشکالت و تنگناها وارایه راهکارهای  شاکبا بررسی وضعیت موجود صنایع پو

عات کشوری و جهانی چرم سریع و علمی در حل این معضالت می باشد. در یان راستا مجموعه ای از اطال
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وضعیت پوست و چرم دامی  درقالب برنامه راهبردی پوست، چرم و الیافت دامی ایران گرد آوری شده و با ارایه

 آمار موجود نشان می دهد که ظرفیت اسمی صنعت تولید چرم ایران بیش از مقدار پوست استحصالی می باشد.

در کارخانجات فعال بولید و فرآوری چرم به ترتیب ظرفیت اسمی نصب شده تولید چرم سبک و سنگین 

ر شرایطی است که به ترتیب نزدیک این د کنبوده است. لی 3385هزار فوت مربع در سال  89522و 332222

صنعت چرمسازی هستند که  بزرگکارخانه  32میلیون فوت مربع چرم سبک سنگین ظرفیت  5/23و  1/13به 

درصد ظرفیت  35تا22تعطیل شده و کارخانجات فعال موجود نیز حدود به دالیل مختلف در سالهای اخیر 

 اسمی نصب شده در حال کارند.

 

 گزارشی از صنعت چرم و پوشاک در بازار ایران

هزار مترمربع چرم سبک تولید و به بازار عرضه  331میلیون و  1سازی، ساالنه شرکت چرم 312در حال حاضر 

شرکت تولید چرم سنگین در  82وابسته به بخش خصوصی هستند. همچنین ها کنند که بیشتر این شرکتمی

رسد. به گواه آمارهای گمرک جمهوری مربع میمیلیون فوت 92حال فعالیت هستند که تولید ساالنه آنها به 

میلیون دالر بوده که  9٫328، 92ماه ابتدای سال 8و مصنوعات چرمی در  صادرات چرماسالمی ایران، میزان 

درصدی برخوردار بوده است البته رشد ارزشی صادرات صنعت  9نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 

و مصنوعات  ادرات چرمص .رو بوده استدرصدی صادرات روبه 1چرم در شرایطی بوده که از نظر وزنی با کاهش 

هزار تن بوده و این در حالی است که این  23-35ماه ابتدای سال گذشته به لحاظ وزنی در حد  8چرمی نیز در 

 رسید. هزار تن می 31-36به  89میزان در سال 

های باال در کشور چندان که باید به گذاریبه اعتقاد دبیر انجمن صنایع چرم ایران، صنعت چرم با وجود سرمایه

کنند. جهانگیر مجیدی درصد ظرفیت خود کار می 12جایگاه واقعی خود دست نیافته و واحدهای تولیدی تنها با 

های اضافی پیش روی بخش تولید را حذف کند تا نهتاکید دارد انتظار فعاالن اقتصادی از دولت این است که هزی

بتوانند با تمام توان به امر تولید بپردازند. با وجود اینکه کشور ایران از سابقه تاریخی در صنایع چرم برخوردار 

های جهان است اما متاسفانه به جایگاه خاصی های ایرانی از لحاظ ژنتیکی جزو بهترین پوستبوده و پوست دام

 ایم. المللی دست نیافتهزه صنایع چرم در بازارهای بیندر حو

این در حالی است که مواد اولیه این صنعت مانند نفت به صورت خدادادی در کشور وجود دارد و سهم ایران از 

درصد است. در واقع به واسطه مشکالتی که وجود دارد، 5/2و گاو  5/3، گوسفند 6/3سطح جهانی پوست بز 

کنند؛ البته در درصد ظرفیت خود فعالیت می 12تا  35واحدهای تولیدی صنایع چرم فقط با  اکنون اغلبهم

ها صادر شده که بیش از ظرفیت موجود در این بخش های بسیاری برای فعالیت کارخانهحوزه این صنعت مجوز

http://www.sanat.me/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85
http://www.sanat.me/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85
http://www.sanat.me/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85
http://www.sanat.me/tag/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85
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ای پروانه تولید در کل کشور سازی دارهای چرمبوده است. به اعتقاد دبیر انجمن صنایع چرم ایران، تعداد کارخانه

واحد تولیدی نیز بدون دریافت پروانه تولید در حال فعالیت هستند.  12واحد است و حدود  282در حال حاضر 

رضوی و همدان است و میزان شرقی، خراسانهای تهران، آذربایجانتمرکز این واحدهای تولیدی در استان

شود. باید گفت ظرفیت تولید چرم سنگین میلیارد تومان برآورد می 352گذاری در کل این واحدها حدود سرمایه

مربع چرم سنگین در کشور میلیون فوت 15مربع است اما در سال گذشته تنها میلیون فوت322در کل کشور 

درصد ظرفیت تولید است البته  12کارخانه تولید چرم و خالی ماندن 222تولید شده و دلیل این مساله، تعطیلی 

های مختلف ریزی مدون و استراتژی مشخص و همچنین برقراری ارتباط تعریف شده در حلقهوجود برنامهبا 

  .های موجود وجود داردگیری از صددرصد ظرفیت کارخانهچرم، امکان بهره زنجیره صنعت

ان از کند پوست تولید شده در ایرجهانگیر مجیدی درباره وضع پوست تولیدی برای صنعت چرم اظهار می

 شود. کیفیت باالیی برخوردار است و ساالنه حجم وسیعی پوست در کشور تولید می

درصد و از پوست گاوی حدود  5/1استحصال شده جهان فند(کل تولیدات پوست سبک )بز و گوسسهم ایران از 

درصد است؛ در حالی که ایران از پتانسیل باال و سابقه خوبی در این حوزه برخوردار است. متاسفانه بخش  5

ه شود کهمان مرحله نخست استحصال و به صورت ساالمبور صادر می وسیعی از پوست تولید شده در کشور در

 رو شوند. روبهاین امر موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین پوست با مشکل 

وجه با ارزش افزوده صادرات ساالمبور قابل ارزش افزوده موجود در صادرات محصوالت چرمی و پوست به هیچ

میلیون دالر  62در حال حاضر صادرات ساالمبور و چرم کشور در بهترین شرایط به حدود .مقایسه نیست

اچیز است. در ایران برخالف همه جای دنیا به رسد که این میزان در مقایسه با آنچه باید باشد بسیار نمی

رد؛ گیمحیطی برای جامعه دارد، جایزه صادراتی تعلق میساالمبور که ماده اولیه صنعت چرم است و هزینه زیست

میزان جایزه صادراتی محصول چرمی است که این امر جای  یشتر ازمیزان جایزه صادراتی ساالمبور ب کههمچنان

خانه فاضالب میلیارد تومان هزینه و تصفیه1وی دیگر، در شهرک صنعتی چرم تهران بیش از تاسف دارد. از س

 .درصد مصرف آن متعلق به ساالمبور است 82ساخته شده که بیش از 

توان آن را مشکل اصلی های صنعتگران عرصه چرم از کمبود مواد اولیه مورد نیاز و اینکه آیا میوی درباره گالیه

ترین مشکالت فعاالن صنایع چرم کشور دهد. به گفته مجیدی یکی از مهمنست، پاسخ آری میصنعت چرم دا

شود مربوط به تامین مواد اولیه وارداتی است. در فرآیند تبدیل پوست به چرم از نوعی مواد شیمیایی استفاده می

ینکه این مواد شیمیایی جزو مواد متاسفانه با وجود ا .که این محصول در داخل کشور تولید نشده و وارداتی است

کند، ای برای صنعت است و ورود آن به کشور در فرآیند تبدیل پوست به چرم ایجاد ارزش افزوده میواسطه

تعرفه وارداتی سنگینی برای آن از سوی دولت وضع شده است. در حال حاضر تولیدکننده داخلی برای مواد 

درصد تعرفه  25درصد تا  35درصد و حتی صفر دارد، از  5های زیر عرفهای که در کشورهای دیگر تقریبا تواسطه
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 پذیری صنعتپردازد که به تازگی مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید به آن اضافه کرد که در مجموع رقابتمی

 آورد. ایران را در رویارویی با رقبایی از ترکیه، پاکستان و هندوستان پایین می

های اقتصادی، ورود مواد شیمیایی مورد د از آن غفلت کرد اینکه در حال حاضر و به واسطه تحریماما آنچه نبای

کننده ایرانی مجبور است حجم بسیار باالیی از مواد رو شده، طوری که تولیدنیاز صنایع چرم با مشکل روبه

 ود نگهداری کند. سال در انبارهای خماه تا یک 6شیمیایی مورد نیاز خود را برای مدت طوالنی 

این در حالی است که یک تولیدکننده ترک از یک کیلو تا یک تن مواد شیمیایی را به محض نیاز پس از تماسی 

به راحتی  کنندهکننده مواد شیمیایی حاضر در شهرک صنعتی خود، همراه با تکنیکر شرکت تامینکوتاه با تامین

های موجود برای واردات ر، نوسانات نرخ ارز با توجه به نرخ تعرفهکند. از سوی دیگو با حداقل هزینه تامین می

های تمام شده در صنایع چرم را افزایش داده است. باید گفت درصد هزینه25تا  22مواد اولیه مورد نیاز، حدود 

وان با تسازی در کشور، چند صد میلیارد تومان است که میشده برای صنایع چرمهای انجامگذاریحجم سرمایه

آالت بلوی گاوی، نخ و چسب و یراقواردات حساب شده مواد مورد نیاز این صنعت همچون مواد شیمیایی، وت

های موجود زیان نزده و به توسعه اشتغال و افزایش گذاریمند تامین کرد تا به سرمایهاستاندارد را به شکل نظام

تی هایی با کیفیت بسیار پایین و غیربهداشقانونی کفشثروت در کشور کمک کند، ضمن آنکه باید به واردات غیر

 [.3ت]ین نیز توجه کافی داشاز چ

 نگاهی بر تاریخچه صنعت چرم و پوشاک

شواهد تاریخی حاکی از آن است که سابقه صنعت چرم و پوست در ایران به چند هزار سال قبل باز می گردد . 

نشان از آن دارد که این صنعت حتی پیش از ورود آریایی ها در آثار کشف شده از تمدن های اولیه ایران باستان 

در زنجان « مردان نمکی »البسه و لوازم چرمی کشف شده همراه با اجساد معروف به  . ایران رواج داشته است

  . هزار سال قبل باز می گردد 3حکایت از آن دارد که قدمت صنعت پوست و چرم در این سرزمین به بیش از

در تبریز تآسیس  3331در همدان و دومین کارخانه در سال  3332رخانه چرم سازی ایران در سال اولین کا

با این حال این صنعت قدیمی در سال های اخیر از رونق چندانی برخوردار نبوده است. صنعت چرم و دیگر شد.

ی روبرو کشور با مشکالتصنایع وابسته به آن همچون کیف و کفش و لباس به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع 

میلیون 322است. سهم ایران از تجارت چندصد میلیارد دالری محصوالت چرم و پوست جهان ساالنه کمتر از

 [2] دالر است

متعلق به دشت مغان و اطراف آن است. تعداد کارخانجات و کارگاههای کشورمان بهترین چرم گوسفندی 

، تبریز، مشهد، واحد است و عمدتا در شهرهای ورامین 352ور فعالند حدود ــمسازیکه به طور رسمی در کشچر

ر حال ر ورامین است. اما ددر چرمشهاین صنعت همدان و زنجان قرار دارند. مهمترین محل تمرکز کارخانجات 
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 کار و کسب شرایط نبودن فراهم توان می  یکی از دالیل آنرادرصد واحدها فعالند و  25تنها حدود حاضر 

 بودن و هاسیاست مداوم تغییر و نیست مناسب تولید برای کار و کسب محیط کشور، در حاضر حال در. دانست

 [2]مناسب نتوانیم از این بازار بهره کافی ببریم تقاضای وجود با تا شده موجب شده تثبیت شرایط

 

 ترکیه چگونه غول پوشاک جهان شد؟

ور ترکیه و ــحال حاضر در اختیار دو کشجهان در بخش عمده بازار پوشاک چرم در ، اقتصادپرسبه گزارش 

 .ودــورها صادر میشــاین کش درصد پوست بزی ایران به 22درصد پوست گوسفندی و  82ایتالیا است 

 fibre2fashionی به گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران و به نقل از نشریه

( صادرات پوشاک ITKIBبراساس اطالعات بدست آمده از انجمن صادرکنندگان نساجی و پوشاک استانبول)

ی سال میلیارد دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 32.95بالغ بر    2233ی نخست سالماهه 9ترکیه در 

 درصد رشد داشته است.  8.5گذشته 

میلیارد دالر صادراتِ پوشاک داشته  32.95بالغ بر  2233مطابق با این اطالعات ترکیه از ژانویه تا سپتامبر سال 

میلیارد دالر  33.95ی مشابه در سال گذشته برابر با لیکه صادرات پوشاک این کشور در دورهاست در حا

میلیارد دالر بوده و پس از آن  6.88بود.بیشترین صادرات مربوط به پوشاک و متفرعات پوشاک حلقوی به ارزش 

صادرات سایر موارد مصرف  ی بعدی قرار داشت.میلیادر دالر در رتبه 1.3پودی به ارزش صادراتِ -پوشاک تاری

آلمان با رشد  2233ی نخست سال ماهه 9ی آخر قرار گرفت. در میلیارد دالر در رده 3.5خانگی نیز به ارزش 

ی پوشاک ترکیه میلیارد دالر بزرگترین وارد کننده 2.19درصدی نسبت به سال گذشته با وارداتی بالغ بر  8.3

ر دوره مشابه آن در  سال گذشته صادرات پوشاک این کشور به آلمان در این دوره بود. این در حالیست که د

 میلیارد دالر بوده است.  2.51برابر با 

ی نخست سال جاری صادرات پوشاک ترکیه به کشورهای انگلستان، اسپانیا، فرانسه، امریکا و ایتالیا به ماهه 9در 

میلیون دالر بود.براساس اطالعات بدست آمده از  531و  336، 816میلیارد دالر و  3.28، 3.5ترتیب برابر با 

درصد از صادرات نساجی و پوشاک ترکیه از ژانویه تا  15انجمن صادرکنندگان نساجی و پوشاک استانبول 

  [3رهای عضو اتحادیه اروپا بوده است]سپتامبر سال جاری به کشو

ایع استراتژیک خود تعریف کرده و از آن دولت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک این کشور را به عنوان یکی از صن

 .کندبه صورت ویژه حمایت می

صنعت نساجی ایران و همتای ترک آن تا همین چند دهه پیش وضعیتی تقریبا مشابه یکدیگر داشتند و حتی 

http://www.eghtesadpress.ir/
http://www.eghtesadpress.ir/
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ای ای صنعت نساجی ایران بسیار جلوتر از رقیب خود در کشور همسایه بود. اما چه شد که طی دورهدر دوره

 .ضمن پیشی گرفتن از رقیب ایرانی خود به یکی از غولهای دنیا تبدیل شد ساله صنعت نساجی ترکیهچند 

روند و این کشور اکنون در بازارهای سراسر جهان به فروش میمحصوالت صنعت نساجی و پوشاک ترکیه هم

 35میلیارد دالر طی  322میلیارد دالری فعلی خود را در این حوزه به بیش از  22گذاری کرده که صادرات هدف

 .سال آینده برساند

بندی جهانی نیز صنعت نساجی ترکیه جزو پنج کشور اول دنیا در کنار غولهایی مانند چین و هند از نظر رتبه

 .شودمحسوب می

شرکت ترک  82امسال نساجی شرکت خارجی حاضر در نمایشگاه  322بررسی آمار و ارقام نشان داد که از  

 .بودند

شرکت کمتر از تولیدکنندگان ایرانی حاضر در  32شرکتهای ترک حاضر در نمایشگاه امسال تنها به اندازه  تعداد

 .نمایشگاه بود که این موضوع در نوع خود بسیار جالب توجه است

درصد از  52دولت ترکیه بیش از گفت:  المللی نساجی در این بارهعلی مرادی، مجری برگزاری نمایشگاه بین

 .مربوط به شرکت تولیدکنندگان نساجی و پوشاک این کشور را در نمایشگاه ایران پرداخت کرده استهزینه 

درصد به تولیدکنندگان خود  62تا  32دولت ترکیه بسته به نوع نمایشگاه و محصوالت عرضه شد در آن بین  

 .کندیارانه پرداخت می

ایشگاه امسال تهران یک تا دو بلیت رایگان ترکیش وی اضافه کرد: برای هر یک از شرکتهای ترک حاضر در نم

کنندگان ترکیه در نمایشگاه حمل بار شرکت ایرالین از سوی دولت ترکیه اختصاص یافته و بخش اعظم هزینه

 .نیز پرداخت شده است

 یورو بوده که شرکتهای ترک 252به گفته وی هزینه هر متر غرفه در نمایشگاه نساجی تهران برای خارجیها 

 .یورو از این مبلغ را پرداخت کرده و مابقی توسط ترکیه تقبل شده است 322تنها حدود 

که در ایران هیچ حمایتی از تولیدکنندگان برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و عرضه او با انتقاد از این

که به دلیل  شود، گفت: حمایت از حضور در نمایشگاههای خارجی حدود دو سال استتوانمندیهایشان نمی

درصد به تولیدکنندگان برای شرکت در  52کمبود بودجه قطع شده و این در حالی است که در گذشته تا 

 .شدالمللی یارانه داده مینمایشگاههای بین
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تواند در زمینه صادرات جهشی داشته مرادی تاکید کرد: بدون حضور در نمایشگاههای خارجی ایران نمی

 [1]باشد

 

 رقابتی پورترمدل تحلیل 

شدت رقابت در یک صنعت را نمی توان به تصادف یا به بد شانسی ربط داد،بلکه رقابت در یک صنعت ریشه در 

ساختار پایه ای اقتصاد آن دارد و فراتر از عملکرد رقبای موجود می باشد. از نظر پورتر ماهیت رقابت در یک 

تند از:رقبای صنعت)رقابت در بین شرکتهای صنعت بستگی به پنج عامل اساسی رقابتی دارد که عبار

موجود(،رقبای بالقوه)تهدید رقبای تازه وارد(،قدرت چانه زنی تآمین کنندگان،قدرت چانه زنی خریداران و 

محصوالت جایگزین.از آنجایی که ممکن است توان جمعی عوامل تا حد زیادی برای رقابت کنندگان مشکل 

 [.5ام از این عوامل است]ن استراتژی بررسی دقیق و عمیق منابع هر کدآفرین باشد،بهترین راه برای تدوی

برای تحلیل استراتژیک صنعت چرم از این مدل استفاده شده است تا ضمن شناخت منابع اصلی لذا در این مقاله 

 فشار رقابتی،جاهایی را که در آن جهت گیری ها و روند صنعت،مهمترین چشم انداز را در وجود فرصت ها یا

 تهدید ها دارد برجسته سازد.

 تحلیل وضعیت رقابتی

 رقابت پذیری و نحوه ارزیابی آن -

. (مفهوم رقابت Lall.sدر مورد رقابت پذیری نظریات مختلفی ارائه شده است به طوری که بنا بر نظر الل )

ان است ولی همچنپذیری اگر چه بسیار متداول است و به شکل قابل توجهی مورد استفادة محققین قرار گرفته 

 . بحث برانگیز است

قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار، صنعت،  ااما به طور کلی می توان رقابت پذیری ر

عرصة رقابت بین المللی نرخ بازگشت باالیی  رمنطقه، کشور دارا می باشند و می توانند آنها را حفظ نمایند تا د

 [.6]ر وضعیت نسبتاً باالیی قرار دهندنموده و نیری انسانی خود را د را در فاکتورهای تولید ایجاد

( تأثیر مشتریان و تآمین کنندگن را بر رقابت پذیری خاطر نشان کرده است و Michel Porterمایکل پورتر) 

معتقد است که مزیت رقابتی یک بنگاه، بایستی به عنوان بخشی از یک سیستم گسترده و در ارتباط تأمین 

 [.5]رف کنندگان نهایی مورد بررسی قرار گیردصندگان، توزیع کنندگان، و همچنین مکن
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بسیاری از شاخص های ارزیابی رقابت پذیری و تعیین مزیت های نسبی بر اساس اطالعات مربوط به تجارت 

در این میان جهانی و میزان صادرات و یا واردات کشورهای مختلف در بازارهای بین المللی پایه ریزی شده اند. 

معرفی شده و توسط والراس اطالح  3965( که توسط باالسا در سال RCAشاخص مزیت نسبی آشکار شده)

در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، در  RCAگردیده و توسعه یافته است.جایگاه ویژه ای دارد.شاخص 

 [.6]د استفادة محقیقن قرار گرفته استزمینه های مختلف مور

این شاخص صادرات یک محصول را در مقایسه با کل صادرات آن کشور و همچنین در ارتباط با عملکرد صادرات 

بیانگر وجود مزیت  RCAمجموعه ای از کشورها اندازه گیری می کند و مقدار بزرگتر از یک برای شاخص 

در یک دورة زمانی دائماً  RCAنسبی و کوچکتر از یک نشانة عدم وجود مزیت نسبی مقادیر می باشد.اگر روند 

رو به رشد باشد، نشان هندة آن است که توان صادرات آن محصول روز به روز افزایش یافته و تقاضای خارجی 

یا سهم  RCAنیز از روند باثباتی برخوردار بوده است. البته این موضوع در عکس نیز برقرار است. نرخ رشد 

 [.6]کرد صادراتی را به خوبی نشان دهدود در عملصادراتی صنایع نیز می تواند میزان بهب

 

 

 بررسی وضعیت رقابت پذیری زنجیره ارزش چرم در ایران -

 

پس از آن  .،مربوط به انواع کفش و پایپوش استبخش عمدة صادرات و تجارت در سطح جهانی در این زنجیره

در صد از کل  11انواع چرم و کیف و چمدان در ربته های بعدی قرار دارند.در ایران نیز انواع کفش و پای پوش 

 .ه خود اختصاص داده استبصادرات این زنجیره را 

پوست خام حیوانات قرار گرفته است که در واقع جزء مواد اولیه و باال دستی زنجیره محسوب می گردد بعداز آن،

ه از نظر ارزش افزوده و همچنین میزان اشتغال زایی سهم کمتری را در زنجیرة ارزش چرم به خود اختصاص ک

 می دهد.

هیچ گونه زمینه ساخت اشیا از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده،این در حالی است که کشور ایران در 

از تجارت را به خود اختصاص داده اند  کیصادراتی ندارد.هرچند که در سطح جهانی نیز این محصوالت سهم اند

 [.6]به صادرات آنها اقدام می نمایند و تنها کشورهای معدودی
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پوست خام حیوانات می  ایران در عرضه و صادراتاین زنجیره نشان می دهد که  فبررسی زیر بخش های مختل

 .میباشددارای مزیت بوده است که این مزیت نیزبه شدت در حال افول که باشد 

(:رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای چین،پاکستان و کره،در زنجیره ارزش چرم براساس 3جدول )

 را نشان میدهد.    RCAشاخص 

 

 چین پاکستان ایران شاخص بخش
جمهوری 

 کره

 RCA 16% 52/2 39/1 95% کل زنجیره

پوست خام 

 حیوانات
RCA 86/3 1% 3% 6% 

پوست نرم 

 خام
RCA - - 8% 3% 

 RCA 63% 99/9 28/3 81/2 انواع چرم

اشیا ساخته 

 شده از چرم
RCA 3% 98/6 3/26            23/2 

پوست نرم 

 دباغی شده
RCA - - 81/2 3/2 

انواع 

البسه،کیف و 

 چمدان
RCA 32/2 23/2 83/6 68/2 

انواع کفش و 

 پای پوش
RCA 12/2 88/2 22/5 56/2 

 .نشان می دهد (2221 – 3998ساله ) هفت دوره طی را  RSCAروند تغییرات میانگین شاخص ( 3) جدول 

مشاهده می شود که تنها کشور پاکستان دارای شاخص مثبت و با روند صعودی است وکشور چین اگر چه در 

ررسی .در بین کشورهای مورد باسترو به افول  ولی میزان رقابت پذیری آن استاین زنجیره رقابت پذیر

بیشترین نرخ نزولی مربوط به جمهوری کره است.در این شکل نیز به خوبی دیده می شود که کشور ایران در 

 مقایسه با سایر کشورها وضعیت رقابتی امیدوار کننده ای ندارد.
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 در مجموع صادرات چرم کشور تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصوالت با ارزش افزوده باالتر

فاصله دارد.پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری،تحقیق و بازاریابی 

 است.

،محمد الهوتی بیان می کند که نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان ساالمبور و چرم ایران

 شوند. می صادر ساالمبور نامبه ساخته نیمه کاالهای محصوالت چرمی بیشتربه صورت

میلیون آن چرم رنگ نشده به نام  35بور،میلیون آن ساالم 382میلیون دالر صادرات سال گذشته، 222که از 

 کراست و مابقی آن بصورت چرم آماده است.

 82: ردک اضافه این مقام مسئول با بیان این که صنعت چرم ظرفیت باالیی برای تصاحب بازارهای منطقه را دارد،

 .بر نیاز است که صادر می شوند مازاد کشور، چرم تولیدات درصد

 

ایتالیا، ترکیه، چین و پاکستان رقبای ایران در تولیدات چرمی هستند و برای بقا در بازار  :وی خاطر نشان کرد

 [.1]نوآوری داشته باشیم،چرم باید کیفیت محصوالت را باال و از نظر طرح و رنگ 

 

 

 ای جدیدتهدید ورود رقب

بنابر امار جهانی بازارهای عمده خریدار چرم در اروپا امریکا و شرق اسیا قرار دارند. این کشورها که خود نیز 

بعضا در شمار کشورهای صادرکننده چرم هستند با واردات و تبدیل و فراوری چرم به در امد بیشتری 

ری پوست را جذب می کنند .به طور مثال دسترسی یافته و ضمن ایجاد اشتغال ارزش افزوده ناشی از فراو

ایتالیا کره جنوبی ترکیه و چین که در ردیف کشورهای صادر کننده چرم قرار دارند عمده ترین وارد 

کنندگان پوست خام نیز هستند . در عین حال بسیاری از تولید کنندگان کاالهای چرمی در اروپا و امریکا 

و تمام یابخشی از تولید خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال  اکنون دیگر به تولید مبادرت نمی کنند

داده اند ولی برای محصوالت چرمی با نام خود بازار یابی می کنند .در خصوص صادرات چرم که ارزش 



12 
 

افزوده باالتری نسبت به صادرات پوست خام دارد کشورهای صادرکننده عبارتند از: ایتالیا کره جنوبی 

 و ارژانتین . امریکای التین

به بیش از سه میلیارد دالر  2223بر اساس گزارش مرکز تجارت جهانی ارزش صادرات چرم ایتالیا در سال 

. همان طور که پاکستان و هند به لحاظ رسیدکره جنوبی بیش از یک میلیارد دالر و امریکا یک میلیارد دالر 

چند سال گذشته بخش مهمی از سرمایه گذاری های امنیت و ارائه تسهیالت سرمایه گذاری توانسته اند در 

واحد نیز در حال 82واحد چرمسازی در کشور وجود دارد و235خارجی را جذب کنند. در ایران نیز حدود 

تکمیل است . ظرفیت اسمی این صنایع به گونه ای است که می تواند تمام پوست خام تولیدی در کشور را 

 . به محصوالت فراوری شده تبدیل کند

رقبای تازه وارد نظیر چین پاکستان هند و ترکیه با جلب سرمایه گذاری و فن اوری روز دنیا به تبعیت از مد 

در تولیدات پوشاک کفش و لوازم چرمی بازار یابی مناسب و حمایت منطقی از صنایع نوپای این رشته حتی 

افزوده باال دارند و قادر به رقابت در با واردات ساالمبور و پوست خام نیز قدرت تولید محصوالت با ارزش 

بازارهای جهانی هستند .البته وزارت صنایع و معادن در سومین برنامه توسعه اقتصادی بهبود کیفیت پایین 

اوردن قیمت تمام شده پیدا کردن بازار های جهانی و اشنا کردن واحد های تولیدی صادراتی نحوه ورود به 

 ت های خود در صنعت چرم قرار داده است .بازار های جهانی را جزء اولوی

قوی تر کردن تشکل های موجود در صنعت چرم نیز جزء برنامه های وزارت صنایع است تا این تشکل ها 

بتوانند واحد ها را برای حضور در بازار های خارجی اماده کنند . د ر مراحل بعدی باید چرم نیز از صادرات 

بعدی ان یعنی محصوالت چرمی که ارزش افزوده باالتری دارند صادر شود کنار گذاشته شود و فراورده های 

.بازار های عمده مصرف محصوالت چرمی در اینده در قاره اسیا قرار دارد . زیرا این قاره با رشد جمعیت و تا 
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مله حدودی افزایش در امد سرانه مواجه خواهد شد . از این رو برای شماری از کشورهای در حال توسعه از ج

ایران که مواد اولیه و کاگر ارزان در اختیار دارند صنایع چرم سازی فرصتی مناسب برای حضور مؤثر در بازار 

 های جهانی خواهد بود . 

 

 بررسی کاالهای جایگزین

 را رفسادپذی پوست دباغی، فرایند. آیدمی دستبه گاو ویژهبه جانوران، خام پوست دباغی در که است جنسی چرم

 با قتلفی در چرم. کندمی تبدیل گوناگون کاربردهای برای پذیرانعطاف و دایمی پایدار، طبیعی یماده یک به

 .است دادهمی شکل را باستانیان فناوری یپایه چوب،

 پوست جات،سبزی در که عناصری سایر و( دباغی معنای به تانن یریشه از) تانن از گیاهی: چرم -

 آن رنگ و بوده پذیرانعطاف چرم، نوع این. شودمی تهیه شوند،می یافت هااین مانند و درخت،

 ارپاید آب در گیاهی چرم. گرددبازمی پوست رنگ و شیمیایی ترکیب به رنگش میزان که ستایقهوه

 و پذیریانعطاف از و گشته چروک کنید، خشکش شدن، خیس از پس اگر و شودمی رنگبی نیست؛

 .شد خواهد کاسته اشنرمی

 این. شودمی سفت و شده شناور داغ، آب در گرفتن قرار با که چرمی از است اینمونه جوشانده: چرم  -

 آن از کردنش، سفت عمل از پس گهگاه تاریخ در. دهدمی رخ هم شبیه مواد و جوشانده موم در اتفاق

 که است چرم نوع تنها چرم، نوع این. است شدهمی استفاده هم هاکتاب اتصال در چنینهم و هازره در

 . باشد مناسب تواندمی چرم گیریقالب و حکاکی در

  . شودمی دباغی کرومیوم هاینمک دیگر و سولفات کرومیوم از شد، اختراع 3858 در که کرومی: چرم -

 .شودمی دباغی اکسازولیدین یا گلوتارآلدهید ترکیبات از استفاده با آلدهیدی: چرم -

 لوئور،ف مانند پروتئینی منابع و گوناگون هایچسبنده با ترکیب در آلومینیوم نمک با که آلومی: چرم -

  . شودمی دباغی غیره و مرغ تخم یزرده

 که موقعی در کشیدنش و لیمو، در ساختنش شناور پوست، روی نازک هایتراش ایجاد با :خام پوسته -

 . شودمی درست است شده خشک
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 یا و یمیاییش مواد تاثیرات و فیزیکی اعمال اثر بر که است شیمیایی فیزیکی فرآیند پوست دباغی یا سازی چرم

 می بدیلت چرم بنام انسان برای استفاده قابل و ارزش با و نشدنی فاسد کاالیی به شدنی فاسد خام پوست گیاهی

 . شود

 الیاف و برگها از استفاده با بتواند بشر آنکه از پیش. است آمدهمی بشمار مهم کاالی ، قدیم زمانهای از چرم

 که تاس طبیعی بافتی ، چرم. است داشته انسان برای بدن پوشش در اساسی نقش ، چرم ببافد، پارچه ، گیاهی

 در. است مقاوم نیز آب و هوا برابر در ، برق و گرما برابر در بودن عایق بر افزون. دارد ایویژه بعدی سه ساختار

 [.8] دارد توجهی قابل پذیریانعطاف و دهدمی عبور خود از را آب بخار ، حال عین

 اورتان پلی ، استرپلی و ، نایلون ، ( PVC ) کلرید وینیل پلی انبوه تولید شدن تجاری و دوم جهانی جنگ از پس

 . آمد بازار به مبلمان و کیف ، لباس ، کفش تولید در چرم جایگزین عنوان به تدریج به ، دیگر پلیمرهای و

 : رویه چرمهای انواع

 یطبیع عالئم و بوده صاف رخ دارای و است لطیف و نرم بسیار و آیدمی بدست گاو پوست از: باکسی کرم چرم

 . است نمایان بخوبی آن رخ

 نامرغوبترین از چرم این. است شده منقوش مصنوعی بطور آن رویه که است چرمی: چاپی باکسی کرم چرم

 . آیدمی بدست باشد معیوب آن رویه که گاو پوستهای

 . است منقوش آن رخ و شده چرب زیاد که است چرمی: باکسی دال چرم

 است طبیعی عالئم دارای و مات آن رخ شده چرب زیاد که است گاوی چرم:  آب ضد چرم

 در ایران تولیدکنندگان عمده محصوالت چرم 

دسترسی ایران به بازار شرق و غرب راحت چراکه است رم و مصنوعات آن در دنیا بهترین نقطه تولید چایران 

است و همچنین محل دفع فاضالب های آن که از معضالت عمده این صنعت است، در اطراف کویرهای ایران 

 [.8]فراوان است

در حال حاضر رقبای ایران در این زمینه کشورهایی مانند ترکیه، هند و پاکستان هستند که البته ترکیه در زمره 

 .اروپایی به شمار رفته و توانسته هم ردیف با ایتالیا، جهش مناسبی در این صنعت داشته باشدکشورهای 

شهر تبریز به دلیل قدمت صنعت پوست و چرم بویژه در یکصد سال اخیر ، مهد این صنعت در کشور به شمار 

هزار نفر نیز در این  5تبریز فعال بوده و تعداد  «چرم شهر» واحد صنعتی در 252می آید . هم اکنون حدود
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میلیون  32صنعت تنها در این شهر مشغول به کار هستند . در سال گذشته صادرات چرم آذربایجان شرقی به 

 [.9] دالر رسید

از میان تولیدکنندگان این عرصه میتوان به برندهایی مثل:مارال چرم،چرم وطن،شهرچرم،چرم درسا،چرم   

 .که در ادامه با برخی از این برندها بیشتر آشنا میشویم.مشهد،کهن چرم و چرم پارس اشاره کرد

 مارال چرم

با سرمایه گذاری فکری، مادی و معنوی برادران حسینی خواه و به مدد  3311صنایع تولیدی مارال چرم در سال 

تالش و کوشش های شبانه روزی و با هدف تولید با کیفیت انواع محصوالت چرمی تاسیس شد. مارال چرم با 

بکارگیری دانش فنی روز دنیا و همکاران متخصص و دلسوز خود در حال حاضر به عنوان برندی پیشتاز و نوآور 

 های شرکت معتبرترین و بزرگترین از یکی عنوان به توان می آن از و  در صنعت چرم ایران مطرح است

شعبه در  3رم توانسته با افتتاح مارال چ تولیدی صنایع همچنین. برد نام ایران در چرمی محصوالت تولیدکننده

 [.32است] خارج از کشور گامی بزرگ در اشاعه این صنعت در بخش بین المللی نیز برداشته

 چرم مارال چشم انداز 

 صنایع مارال چرم در نظر دارد: 

  .به یک شرکت بین المللی در زمینه تولید محصوالت چرمی با کیفیت برتر تبدیل شود 

  .تمام توجه و تمرکز خود را برتولید محصوالتی قابل رقابت با بازار های بین المللی، معطوف نموده است 

  به شرکتی تبدیل شود تا افراد از کارکردن در این مجموعه گسترده احساس رضایتمندی و طیب خاطر

 را داشته باشند. 

 بیانیه ماموریت

بهره گیری از دانش جهانی و نیروهای متخصص و ساختاری نظام مند در صنایع مارال چرم تالش می کنیم تا با 

و با استفاه از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات و ماشین آالت مجهز،محصوالتی طبیعی و با کیفیت را به تمام 

اقشار ملت ایران هدیه دهیم و با درنظر گرفتن عالئق و تفاوت های سنی مصرف کنندگان، خود را موظف می 

یم تا با تولید سبد کاملی از محصوالت متناسب با شرایط دلخواه آنان به برآوردن نیازهای مشتریان بپردازیم تا دان

 با ایجاد رضایت خاطر به خود کفایی کامل دست یابیم.
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 اهداف و سیاستها :

ت درخشان در صنعصنایع مارال چرم با توانمندی برتر منابع علمی و قدرتمند در زنجیره تامین کاال و پیشینه 

چرم ایران تالش می کند با اتکا به اجرای دقیق سیاست های از پیش تعیین شده و با برقراری نظام مدیریت 

 کیفیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا برای حرکت در مسیر تعالی و نیل به اهداف ذیل گام بر دارد:

 فایی کامل در واحد تولیدتالش در راستای افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به خودک -3

گسترش شعبات متعدد در شهرهای کشورعزیزمان ایران، به منظور ایجاد ارتباط مناسب با مشتری و در  -2

 جهت برآوردن نیازهای مشتریان و پاسخگویی فراگیر در کوتاهترین زمان

 ای جهانیتوسعه بازار و ایجاد مزیت رقابتی در جهت حضور درخشان و افتخارآمیز در بازاره -3

 داشتن حس مسئولیت و تعهد به بهبود مستمر و ارتقاء عملکرد و کیفیت ارائه خدمات -1

تعهد به ایجاد محیط کار سالم و مناسب برای پرسنل و اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های کارا در جهت  -5

 ی ستادی و صفایجاد انگیزش ، رشد و افزایش روزافزون دانش فنی منابع انسانی در تمام واحدها

 

 خط مشی کیفیت: 

صنایع مارال چرم به منظور حرکت در راستای تحقق اهداف خود با ایجاد چارچوبی نظام مند و پویا، پاسخگویی 

 به انتظارات مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان خود را متعهد نموده تا در راستای تحقق این اهداف گام بردارد.

مشتریان از طریق نهادینه سازی و سرلوحه قراردادن کیفیت و خدمات پس  رضایت سطح ارتقای       .3 .3

 از فروش

 انسانی منابع توسعه و آموزش طریق از فنی دانش علمی توانمندی ارتقای       .2 .2

            تالش در کسب سهم بیشتر از بازار داخلی و تقویت نام .3
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 چرم وطن

 

کارخانه چرم وطن یکی از مجهزترین کارخانه های چرم سازی در شهرک صنعتی چرمشهر می باشد که با 

مدیریت آقای سهراب صالحی پور، یکی از جوانترین مدیران صنعت چرم، اداره می شود. آقای سهراب صالحی پور 

ز کارگاههای موجود در آن منطقه در خیابان فدائیان اسالم در یکی ا 3362فعالیت خود در زمینه چرم را از سال 

 بصورت سنتی آغاز نمود. 

از آنجائیکه ایشان به کار خود عشق می ورزید، لذا با پشت کار و عالقه زیاد نسبت به ارتقا کیفیت کاری و نوع 

تولیدات خود همت گماشت. و با حضور خود در کارگاهها و کارخانجات مختلف، مراحل مختلف دباغی و رنگرزی 

بزرگان و پیشکسوتان این رشته تجربه کد. ایشان با استفاده از استعداد بالقوه خود و با پشتکار و تالش  را نزد

فراوان و بهره جستن از تکنولوژی و ماشین آالت جدید و پیشرفته، توانست در اندک زمانی تولیدات خود را از 

کن تبدیل نماید. آقای صالحی پور در سال مرحله سنتی به مرحله صنعتی قابل رقابت با رقبای با تجربه و متم

همزمان با ایجاد شهرک صنعتی چرمشهر، اقدام به دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع نمود. ایشان با  3369

گرفتن قطعه زمینی در خیابان مریوان چرمشهر، علی رغم عدم پشتیبانی مسئولین ذی ربط ،با توانائی اندک 

 ا و کار خود اقدام به تاسیس کارخانه چرم نمود. مالی، صرفا با توکل به خد

در فاز اول کار، مراحل ساخت سوله های دباغی و رنگرزی و ساختمان اداری و نگهبانی و آزمایشگاه و محوطه 

آغاز  "صنایع چرم وطن "کارخانه تازه تاسیس شده، با نام  3316سازی به پایان رسید و در نهایت در سال 

جشن گرفت. فاز دوم تاسیس کارخانه که در حقیقت فاز تجهیز آن بود، دو سال بعد شروع  فعالیت رسمی خود را

با نصب و تکمیل تجهیزات مورد نیاز سالن های دباغی و رنگرزی از جمله دستگاه  3382شد. این مرحله در سال 

 های متعدد خشک وپرس، رنگرزی اتوماتیک، گیره، خشک کن، آبگیر، رخ بازکن و واکیوم چند طبقه و باالبان

آزمایشگاهی و میلینگ و و با جایگزینی وسایل و ادوات سنتی و قدیمی با امکانات جدید پایان یافت . پس از 

 تکمیل شدن تجهیزات کارخانه، مدیریت جوان آن به فکر افزایش کیفیت در تولید افتاد. 

مداری صورت گرفت. در این مرحله این کار صرف نظر از سود آوری و یا زیان دهی آن ،صرفا بخاطر مشتری 

چرم وطن با تولید چرم سبک جهت لباس و کفش در اندک زمانی توانست بازار این نوع تولیدات را در اختیار 

بگیرد و انواع چرمهای گوسفندی و بزی را در بهترین حالت و با ارائه تضمین کیفیت به مشتری عرضه نماید. 

انتهای مورد نظر مشتری و سورت بندی دقیق و اندازه گیری مطمئن، قیمیت استفاده از رنگهای متنوع وارائه ضم
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متعادل و خوب نسبت به بقیه تولید کنندگان، از جمله عوامل موفقیت و معروفیت نام چرم وطن)برند(در بین 

 چرم وطن رقبا بود. در ادامه کار و برای حضور گسترده در بازار ،تولید انواع چرم سنگین در برنامه کاری مدیرت

قرار گرفت. خوشبختانه در این زمینه هم توانست در کوتاهترین مدت اقدام به تولیدات مرغوب چرم مبلی 

 [.33]مبلمان و اتومبیلی و کفشی و لباسی نماید

 شهر چرم

 

و با هدف پاسخگویی دقیق تر و سریعتر به نیازهای اداری کاالهای چرمی  3311شرکت شهر چرم در سال 

پیشینه موسسان شرکت نزدیک به یک دهه فعالیت در زمینه تولید کاالهای چرمی اداری قبل از تاسیس شد، 

ت این شرکت بود، شناخت صحیح بازار، یسب در فعالاثبت شرکت پشتوانه ارزشمندی برای شروع موثر و من

 زرگترین عرضهبخصوص سازمانها، نهادها و بانکهای خصوصی و دولتی باعث شد شهر چرم خیلی زود به عنوان ب

کننده کیفها و ستهای اداری و مدیریتی مطرح شده، با عنایت به سوابق اجرایی مدیران شرکت در زمینه تولید، 

امروزه فرآیند ساخت محصوالت شهر چرم با به کارگیری بهترین مواد اولیه، مهارت اجرایی بهترین استاد کاران 

ها گوی سبقت را از رقبا ربوده است و به عنوان اولین تولید  صنعت چرم و نیز تلفیق بهترین و روزآمدترین طرح

کننده ست های چرمی، طیف وسیعی از محصوالت چرم طبیعی و سنتیک، از چمدان و ترولی های مسافرتی تا 

کیف لوازم آرایشی بانوان همگام با رعایت سلیقه مشتریان با کاربری شخصی یا اداری و نیز عرضه همزمان 

در فروشگاه مرکزی شرکت مجموعه شهر چرم را به یکی از پیشتازان این صنعت بدل نموده آخرین طرح ها 

است. افتتاح فروشگاههای عرضه مستقیم در تهران، اصفهان، تبریز و مشهد گام دیگری بود که شهر چرم برای 

 .دقیق تر به خواست مشتریان برداشتپاسخگویی سریعتر و 

ا و کشورهای حوزه خلیج فارس و افتتاح دفتر بازرگانی در چین و دفتر صادرات محصوالت شهر چرم به اروپ 

فروش محصوالت در امارات)دوبی( و تحقیق بازار در لندن از جمله اقدامات اساسی برای حضور در بازارهای 

جهانی می باشد ضمن آنکه حضور در نمایشگاههای بین المللی و منطقه ای در دستور کار بخش بازار یابی و 

وش شهر چرم بوده و سوابق و تجربیات درخشانی در این زمینه کسب نموده است، معرفی برند ال سی و فر

شامل کیف، ست، کمربند و انواع چمدان و ... نیز از جمله عوامل موفقیت شهر چرم  L.C مرغوبیت محصوالت

 [.32]ادامه خواهد یافتدر سالهای اخیر بوده است راهی که با تکیه بر تامین نظر و خواست هر چه بیشتر 
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 بررسی وضعیت صادرات و واردات

برگرفته از آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران را  92آمار صادرات چرم مربوط به آبان ماه  (3جدول)

 نشان میدهد:

 

 

 

پوست خام بدون  (3

پشم پیکله 

 شده،دباغی نشده

 سهم هر کاال)وزن( ارزش)میلیون دالر( وزن)هزارتن(

3/3 1/5 22/2 

پوست دباغی شده  (2

ولی رنگ نشده 

 مرطوب)وت بلو(

5/2 3/3 23/2 

 

 را نشان میدهد: 92( آمار صادرات مربوط به هشت ماهه اول سال 2جدول )

 

پوست خام بدون  (3

پشم پیکله 

 شده،دباغی نشده

 سهم هر کاال)وزن( ارزش)میلیون دالر( وزن )هزارتن(

2/32 9/62 2/22 

 2/23 1/38 2/5 وت بلو (2

 

 92بررسی ها نشان میدهد که با توجه به آمار مقایسه ای صادرات گمرکات به ترتیب ارزش در هشت ماهه سال 

 [.33ادرات را به خود اختصاص داده است]گمرک عسلویه،بیشترین حجم ص
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 29آمار صادرات هشت ماهه 

 

شده،آماده و یا پوست کامل و کراست)چرم خشک بررسی ها نشان میدهد که بیشترین صادرات چرم دباغی 

دالر بوده است این در حالی است که در سال گذشته  222/396/6 دباغی شده( به کشور ترکیه به ارزش دالری

 بوده است. 359/235/2این رقم در صادرات وت بلو و چرم دباغی شده 

و  952/963کشور آذربایجان با ارزش دالری  نتایج آمار تحلیلی اتاق بازرگانی،صنایع و معادن نشان میدهد که

 از دیگر میزبانان عمده چرم ایران هستند. 822/553هنگ کنگ با ارزش دالری 

این در حالی است که کشور ایتالیا رقیب بزرگ چرم و محصوالت چرمی ایران که سال گذشته بیشترین میزان 

بوده است،در هشت ماهه  313/831/6زش دالری به این کشور به ار صادرات چرم دباغی شده،کراست و وت بلو

 [.31را نشان میدهد] 285/328/1شور رقم ارزش دالری صادرات به این ک 92

 29آمار واردات هشت ماهه 

بررسی های انجام شده با توجه به آمار رسمی اتاق بازرگانی،صنایع و معادن نشان میدهد که بیشترین میزان 

بوده است که این رقم در سال  359/235/2بلو از کشور ترکیه به ارزش دالری واردات در چرم دباغی شده و وت 

دالر بوده است.البته نتایج بررسی ها نشان میدهد که بیشترین میزان واردات ما مربوط به اشیا و  593/311، 93

ین و ر چات از کشومتعلقات ساخته شده از چرم مثل دستکش،انواع البسه و کفش بوده است که بیشترین وارد

 [.31ترکیه بوده است]

 

 

 

 

 

 29وضعیت تراز بازرگانی هشت ماهه 
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 دالر –ارزش صادرات  دالر –ارزش واردات  تراز بازرگانی چین

-318,427,142 869,206,707 550,779,565 

 456,877,045 4,136,032 452,741,013 عراق

 249,926,201 899,713,731 649,787,530- امارات

 173,101,068 606,831 172,494,237 افغانستان

 161,601,760 330,844,744 169,242,984- هند

 108,725,732 278,545,265 169,819,532- ترکیه

 69,122,560 15,859,436 53,263,123 هنگ کنگ

 63,946,827 1,533,612 62,413,215 مصر

 54,699,015 3,290,551 51,408,464 ترکمنستان

 39,065,362 21,311,646 17,753,716 پاکستان

 38,608,881 132,358 38,476,523 ویتنام

 33,034,637 229,842,091 196,807,454- آلمان

 33,021,799 1,670,174 31,351,625 آذربایجان

 21,070,847 69,343,272 48,272,425- تایوان

 20,963,495 53,470,891 32,507,395- روسیه

 20,799,369 1,691,548 19,107,821 تاجیکستان

 15,623,100 8,523,196 7,099,905 قزاقزستان

 15,070,149 2,327,293 12,742,855 گرجستان

 12,006,417 11,911,113 95,304 ازبکستان

 11,054,490 57,172,461 46,117,971- ایتالیا

 10,884,526 13,743,873 2,859,347- فیلیپین

 10,749,097 4,898,320 5,850,777 ارمنستان

 9,610,757 2,842,888 6,767,869 قطر

 9,050,329 39,206,875 30,156,547- عمان

 8,798,201 2,663,013 6,135,189 لبنان
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 8,115,771 12,784,289 4,668,518- اسپانیا

 

 

 بررسی چالشهای پیش روی صنعت چرم

 

ایران پیشرفت چندانی نکند و نتواند همپای رقبای خارجی در عوامل بسیاری موجب شده تا صنعت چرم 

 .بازارهای خارجی و حتی داخلی حضور یابد

با آن که بسیاری از کارشناسان این صنعت، ایران را یکی از پنج کشور صاحب نام دنیا در صنعت چرم می دانند 

 .ظرفیت های کشور استاما وجود مشکالتی مانع از پیشرفت آن در حد قابل قبول، با توجه به 

با بررسی منابع و تحقیقات مختلف می توان محدودیت هایی که در ادامه به آنها اشاره شده است را به عنوان 

 [.35چالشهای فراروی صنعت چرم ذکر کرد]

 موانع و محدودیت های پوست و چرم

 مسائل صنفی و تشکیالتی -1

 متولی مستقل و هدایت کنندهنبود تشکیالت منسجم تصمیم گیرنده و عدم وجود  -

 نبود هماهنگ کننده بین مراکز تحقیقاتی، اجرایی، ترویجی و آموزشی -

 عدم وجود تشکیالت صنعی و نداشتن اتحادیه و تعاونی های دامداری مختص پرویش دهندگان دام. -

 عدم وجودارتباط تنگاتنگ بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان. -

  

 مسائل آموزشی -2

 دم کفایت آموزش مناسب بهره بردارانع -
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 کم سواد و بی سواد بودن قشر پرورش دهندگان دام.  -

 پایین بودن سطح دانش و آموزش واسطه های خرید، بهره وران و نساجان محلی -

 پایین بودن سطح مهارت و مدیریت نیروی انسانی. -

لیل نبود واحدهای آموزش چه در گروه های ناکافی بودن مطالعات و آموزش در زمینه پوست و چرم دامی به د

 علوم دامی و چه گروه های تخصصی در دانشگاههای کشور.

  

 آلودگی به انواع بیماری های مسری و انگلی -3

 کمبود پرسنل دامپزشکی و خدمات رسانی ناکافی دامپزشکی و بهداشتی. -

 دهشیوع بیماریهای مهم و همه گیر دامی بخصوص در مناطق دور افتا -

 کمبود اعتبارات دارویی. -

 عدم توان سم پاشی جایگاه ها توسط دامداران -

 عدم وجود اطالعات و دانش کافی دام داران درمبارزه با بیماری ها و انگل ها  -

 کمبود تاسیسات جانبی در مراکز تولید دام. -

 کمبود جایگاه مناسب و بهداشتی جمع آوری پوست. -

  

 مختلفضایعات در مراحل  -4

 ضایعات پوست کنی. -

 عدم سورت و درجه بندی پوست در زمان استحصال. -

 عدم مکانیزه بودن برداشت پوست. -
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 نبود ماشین متناسب پوست کنی. -

 آلوده شدن و یا آلوده کردن پوست. -

 مکان های نامناسب نگه داری پوست جدا شده -

 های پوست.نفوذ بعضی از حشرات و انگل ها به انبار و محموله  -

 تغییر در رطوبت پوست و در نتیجه ایجاد نوسان وزن در زمان خرید و فروش. -

 عدم نگهداری مناسب پوست. -

 افزایش در رطوبت پوست و در نتیجه ایجاد نوسان وزن در زمان خرید و فروش. -

 عدم نگهداری مناسب پوست. -

 رشد قارچ ها. افزایش در رطوبت پوست و ایجاد زردرنگی در آنها در اثر -

 افزایش مدت نگهداری و آلودگی پوست. -

 محیطی متعدد. -عدم تصفیه پساب کارخانجات و بوجود آمدن مشکالت زیست -

  

 چالش های اقتصاد -5

 صادرات بی رویه پوست گوسفند به کشورهای خارجی و عدم استفاده از ارزش افوزده. -

 دن هزینه پرورش دام.صرفه کم اقتصادی پرورش دام به دلیل باال بو -

 عدم نقدینگی نزد دامداران. -

 شرایط سخت استفاده از اعتبارت و تسهیالت بانکی کارخانه داران. -

 عدم توان در رقابت اقتصادی مابین تولید پوست با محصوالت اصلی دام از جمله گوشت و شیر. -

 عدم تعادل قیمت بین تولیدات دامی. -
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 قیمت تولیدات دامی.عدم تناسب بین افزایش  -

 عدم اختصاص یارانه مناسب به تولید کننده برای حفظ سطح تولید یا افزایش آن. -

 مشکالت فروش و بازاریابی پوست تولیدی. -

 عدم بازاریابی و قیمت گذاری مناسب پوست.  -

 قیمت باالی ماشین آالت و وارداتی بودن آنها -

 از فروش مربوط به ماشین های عمل آوری پوست.عدم دسترسی به لوازم یدکی و خدمات پس  -

 عدم بکارگیری ظرفیتهای کشور برای تولید مواد شیمیایی و تجهیزاتی مورد نیاز کارخانجات پوست. -

 قدیمی بودن تجهیزات و فناوری مورد استفاده در صنایع چرم. -

 عدم بکارگیری روشهای مناسب کشتار دام، پوست کنی و انبار داری  -

 استفاده از ظرفیتهای موجود کارخانه های تولید چرم عدم -

  

 مسائل تجاری -6

 نبود مرکز اطالعات بازاریابی و قیمت گذاری به روز پوست و چرم. -

 عدم تعادل بین قیمت پوست و چرم جهانی با داخلی -

 عدم تمایل به سرمایه گذاری خارجی به دلیل عدم ثبالت اقتصادی. -

 ضرور و دالل محور بودن بازاریابی و اقتصاد پوست و چرم. وجود واسطه های غیر -

 عرضه نامناسب پوست و چرم برای فروش. -

  

 مسائل ترویجی -7
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 عدم وجود ارتباط پیوسته تحقیق، ترویج، اجرا و بهره بردار. -

 عدم مشارکت فعال ترویج، اجرا و بهره بردار در تحقیق. -

 فنی و ترویجی.نامناسب بودن ارایه و انتشار گزارش  -

 عدم کفایت نیروی انسانی متخصص انتقال یافته ها. -

 عدم توانایی و مهارت کافی در انتقال یافته ها به بهره برداران توسط محققین -

 عدم بهره گیری از روش های پیشرفته اطالع رسانی مانند ارتباطات جمعی و اینترنت. -

 آگاهی در بهینه سازی تولید و مصرف.نبود یا کمبود فیلم های مستند در تبلیغ و  -

  

 مسائل تحقیقاتی -8

 عدم وجود یک موسسه تحقیقاتی مستقل پوست و چرم. -

 عدم تناسب هرم نیروی انسانی محقق در این زمینه. -

 نارسایی ساختار تشکیالتی موجود در این زمینه. -

 ات تحقیقاتی، دانشگاه و اجرا.عدم تمرکز، تصمیم گیری و سیاست گذاری در امر تحقیقات بین موسس -

 ناکارآمد بودن سیستم اطالع رسانی و عدم آگاهی محققین سطوح غیر مدیریتی از مسائل. -

 نداشتن شاخص مناسب ارزیابی. -

 مقطعی بودن تحقیقی و عدم پیگیری ادامه نتایج طرح ها. -

 ناکافی بودن وتوسعه نیافتن بخش تحقیقات کاربردی دام. -

 طوالنی در طی ارایه، تصویب و تامین اعتبار طرح های پژوهشی.مراحل  -

 ضعف در ساختار انتقال یافته های تحقیقاتی در طی مراحل داوری و چاپ در مجالت داخلی. -
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 نداشتن توان مالی محققین در چاپ نتایج تحقیق در مجالت داخلی و خارجی -

   عد تخصیص اعتبار به محقق برای انتشار مقاالت. -

 نبود تشویق های مالی و معنوی از انتشار مقاالت در داخل و خارج -

  

 راه حلهای ارایه شده برای برطرف کردن مشکالت و تنگناها

  

 الف( راه حل های کوتاه مدت

 . دام واحد در تولید افزایش         -

 .دام نگهداری صحیح اصول ترویج         -

 .دام جایگاه بازسازی و نوسازی و تجهیز         -

 .دامی اماکن نمودن بهداشتی         -

  پیوست به رسان آسیب انگلهای و بیمارها درمان و پیگیری و بیماریها کنترل         -

 .مطلوب ژنتیکی ذخائر از مناسب برداری بهره و حفاظت -         -

 .صنفیمناسب های تشکل ایجاد         -

 فرآوری و تبدیلی جنبی، صنایع احداث         -

 تعاونی دامداری ایجاد به دامداران تشویق         -

 .وابسته صنایع و دامداری صنعتی واحدهای استقرار         -

  تولیدی واحدهای در بهروری ارتقا و وران بهره کرد عمل ارزیابی تولید، مدیریت بهبود         -

 . دام بیمه و وران بهره بیمه توسعه واحدهای سازماندهی جهت ریزی برنامه         -
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 حمایت از بهره وران و تامین نقدینگی. و تقویت         -

 .دام پرورش و مدیریت بهبود در ترویجی های روش ارایه با همراه آموزشی دورههای اجرای         -

 دامداران به دامپروری دامپزشکی، بهداشتی، ترویجی، آموزشی، خدمات گسترش و ارایه         -

 ی پژوهشی در داخل کشوز.ها یافته کارگیری به و دانش انتقال         -

 .چرم و پوست مصرف تا تولید روند آینده وضعیت بینی پیش         -

 ... و انبارداری نگهداری،. کنی پوست های روش ترویج         -

 .واردات و صادرات مقررات و قوانین گمرکی، های تعرفه تصحیح         -

  

 ب( راه حل های متوسط و طوالنی مدت

 عمال سیاستهای صحیح اصالح نژادی ا         -

 .بدانند مسئول کنی پوست مرغوبیت برابر در را خود تا کنی پوست مامورین کار به دادن سازمان         -

 .فنی وسایل تهیه به آها گردانیدن مجبور و پوست فروشندگان برای پروانه صدور نمودن اجباری         -

 ارگاههای چرمسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت فاقدین پروانه کار. ک کلیه کار پروانه کنترل         -

 .تعاونی شرکتهای تاسیس جهت روستایی دباغان به کمک         -

 .است موجود ایران در آن اولیه مواد ایکه متفرقه مواد و شیمیایی مواد تولید به افراد تشویق         -

 ط به ماشین آالت، مواد شیمیایی و مواد متفرقه صنعت چرم.مربو گمرکی های تعرفه کردن کم         -

 افزار پا صادرات توسعه         -

 . شود می تهیه سبک پوستهای از که رویه چرم از استفاده به افزار پا صنعت تشویق         -

 افزار. پا صنعت احتیاجات تامین جهت متفرقه و شیمیایی مواد داخلی تولید به ترغیب         -
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 .باشد شده تهیه داخلی پوستهای از که چرمی البسه تهیه به تشویق         -

 . ایران در گرانبها پوستی کاالهای مختلف انواع تهیه به تشویق         -

 

 :چرم صنعت آینده انداز چشم 

موقعیت خاص استراتژیک و داشتن قابلیت های فراوان اعم از موقعیت ویژه  استان آذربایجان شرقی به سبب

جغرافیایی که به عنوان چهارراه ارتباطی ایران و اروپا مطرح است. وجود راه آهن و حمل ونقل جاده ای متصل به 

ف ورهای مختلاقتصادی ارس. امکان پروازهای مستقیم بین تبریز و کش -راه های بین المللی. منطقه آزاد تجاری

دنیا و... توانسته سهم بسزایی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید و امید می رود با تدابیر و همکاری های مسئوالن 

سبی در صادرات کشور محترم کشوری و استانی در راستای تحقق اهداف در زمینه صادرات چرم بتوانیم سهم منا

                                                        [.6]داشته باشیم

روسیه یکی از کشورهایی است که محصوالت چرمی در آن بسیار مصرف می شود. : تقویت بازارهای هدف -

درصد چرمی که به روسیه وارد می شود از کشور چین است که کشورمان می تواند با تقویت این بازار  82حدود

 صادرات به روسیه را افزایش دهد. های هدف ماستکه یکی از بازار

در ایران ساالمبور و وت بلو را که صادر می کنند کشورهای اروپایی. چین و ترکیه این محصوالت را از ما  -

خریداری و تبدیل به چرم نموده و با قیمت و ارزش افزوده بسیار باال می فروشند در واقع با فراهم آوردن امکانات 

 ر خود ایران ساالمبور و وت بلو را به چرم تبدیل کرد.می توان د

 دباغی پوست شترمرغ که می تواند در آینده مسیر جدیدی را به سوی چرمسازی ها بگشاید -

 چرمسازی از پوست ماهی -

 ایجاد رشته چرم و پوست -

 ورود دانشجویان به عرصه کار در چرمشهر  -

 حضور بیش از پیش در نمایشگاههای داخلی و خارجی  -
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