گزارش
محمد جواد به آبادی

پایان خوش  1395با کمپین خبرساز!
درگزارش قبلی صنعت کفش ایران از نگاه نشریه صنعت کفش به ارائه تحلیلی از رویدادهای این صنعت و صنایع وابسته طی شش ماهه سال
 1395پرداختیم .در این شماره به ادامه این گزارش تا پایان سال میپردازیم ،امید است ارائه عملکرد این صنعت سرمایه راهمان درسال جدید باشد.

مهر

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

از رویدادهای مهم نخســتین فصل پاییــز میتوان به برگزاری
جلســه تعــدادی از مدیــران برندهــای مطرح چــرم و کفش
کشــور با مدیــرکل بازرگانی و مدیر امور قراردادهای ســازمان
صدا و ســیما اشــاره کــرد .در این جلســه توافق شــد که در
راســتای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتــی و حمایت از تولیدات
داخلــی تخفیفات گروهــی ویژهای بــرای تبلیغات محصوالت
شــرکتهای صنعــت کفــش کشــور در نظــر گرفته شــود.
 26مهرماه هفتاد و یکمین جلســه هیــات مدیره جامعه صنعت
کفش در دفتر جامعه برگزار شد .از جمله نکات مهم مطرح شده
در این جلســه ،میتوان به بحــران در عرضه دو اتیل هگزانول
الکل اشــاره کرد که باعث افزایش شدید قیمت آن و در نتیجه
به مشکل برخوردن صنایع پاییندستی مانند تولیدکنندگان چرم
مصنوعی و صادرکنندگان کفش و صندل و چکمه قم اشاره کرد.
همچنین این خبر مهم اعالم شــد که امسال برای نخستینبار
در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر کشــور کفش از پوشــاک
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آبان

جدا شــده و به این ترتیب از این پس رشــته کفش به صورت
مســتقل واحــد نمونه ملی در حــوزه صادرات خواهد داشــت.
در دومیــن ماه از پاییز  1395آمار جالبی درخصوص روند فروش
شرکت کفش ملی منتشر شد که برای بسیاری از فعاالن صنعت
کفش ایران حائز اهمیت بود .از جمله اینکه اعالم شد پیشبینی
فروش سال  1395شرکت کفش ملی رقمی در حدود  200میلیارد
تومان است که در صورت تحقق ،رشد قابل توجه  61درصدی را
نسبت به سال  1394نشان میدهد .از سوی دیگر اعالم شد که
در سال  1394نیز فروش شرکت کفش ملی در حدود  125میلیارد
تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن افت ناچیز 1/5درصدی
داشــته است .از نکات جالب توجه دیگر میتوان به رشد پیوسته
فروش شــرکت کفش ملی از ســال  1389تا  1393اشاره کرد.
برگزاری جلســه هیات مدیره جامعــه صنعت کفش در  26آبان
مــاه با حضور عضو هیات مدیره و قائممقام شــرکت آتیه صبا و
مدیرعامل جدید گروه صنعتی ملی بود .این در حالی است که تنها
حدود یک هفته از انتصاب مدیرعامل جدید گروه
صنعتی ملی میگذشت .مهمترین موضوع مطرح
شده در این جلسه مربوط به نوع خرید کفش ملی
از تولیدکنندگان و نحوه پرداخت مطالبات آنها بود
که باعث قفل شدن نقدینگی تولیدکنندگان شد.
قائممقام آتیه صبا هم در این جلسه تاکید کرد که
سیاست فشار بر تولیدکننده را دنبال نخواهند کرد.

آذر
در نهمیــن ماه ســال  1395برای نخســتین بار در این ســال
پیشبینــی صادرات کل ســال صنعــت کفش ارائه شــد که
براســاس تخمینهای صــورت گرفته اعالم شــد که صادرات
کفش ایران تا پایان امســال بیــن  85تا  95میلیون دالر خواهد
بود که در صورت تحقق این رقم صادرات امســال نســبت به
ســال  1394افــت  10درصدی را تجربه خواهد کــرد .البته در
همیــن پیشبینی عنوان شــد کــه اگر سیاســتهای محرک
توســعه صادرات در بخش دولتی و همچنین اتخاذ راهحلهای
بهبود مدیریت صادرات در بخــش بنگاههای خصوصی صورت
بگیــرد صادرات بیشــتر از رقــم پیشبینی شــده خواهد بود.
برگزاری هفتاد و ســومین جلســه هیات مدیره جامعه مدیران و
متخصصین صنعت کفش ایران در  22آذر ماه با یاد مرحوم حاج
محمد نقــی ترکمان بنیانگذار چرم امین و پیشکســوت صنعت
چرم کشور همراه شــد .دعوت از شرکتهای کفش ایران برای
حضور در نمایشــگاه افغان پالست در ســوم تا ششم اسفند ماه

نیــز از دیگر موضوعــات مهم مطرح
شــده در این جلســه بود 1000 .متر
از فضای این نمایشــگاه بــه عنوان
پاویون ایران در نظر گرفته شده است.
تکمیل پژوهش مطالعاتی شناسایی و
تحلیل مزیت استراتژیک صنعت کفش
ایران به کارفرمایــی جامعه با نظارت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و توسط
شرکت مشــاوره مدیریت و مهندسی
آراء نیز از دیگــر موضوعات مهم این
جلســه بود و در عین حال اعالم شد
که این مطالعه به بررســی مزیتهای
رقابتی استراتژیک صنعت کفش ایران
پرداخته است .انتصاب گلنار نصراللهی
به عنوان مشاور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در امور صنایع نساجی ،پوشام
و چرم و کفش هم از دیگر موضوعات
مهم مطرح شــده در این جلســه بود.
مهمترین رویداد آذر ماه  1395و شاید
یکی از مهمتریــن رویدادهای صنعت
کفــش ایران در ســالی که گذشــت
برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی
کیــف ،کفش ،چرم و صنایع وابســته
(امپکس  )5در تهران از  16تا  19آذر
ماه بود .این نمایشــگاه در  6سالن و
در وســعتی بالغ بر  10هزار مترمربع
برگــزار شــد .بیش از  200شــرکت
به صــورت غرفه در این نمایشــگاه
حضور داشــتند .همچنیــن حدود 70
شــرکت خارجــی نیز از کشــورهای
چیــن ،ترکیــه ،کرهجنوبــی ،ایتالیا و
تایوان در این نمایشگاه حضور داشتند.

یک شــخص در کسب نتیجه شکست میخورد ،زیرا بیادب است .حتا
افــراد باهوش هم اغلب درک نمیکنند ادب« ،روغن روانســاز» یک
سازمان است.
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مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

هفتاد و پنجمین جلســه هیات مدیره جامعه  28دی ماه در اتاق
بازرگانی ایران برگزار شــد .از موضوعات مهم مطرح شــده در
این جلســه میتوان به پیشنهاد باشگاه مشتریان ستاره پارس در
خصوص همکاری با جامعه برای معرفی فعاالن چرم و کفش برای
مشــارکت در طرح خرید اعتباری اشاره کرد .طبق اعالم شرکت
پارس نوید وابسته با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح این
شــرکت از طریق ارائه خدمتی با عنوان باشگاه مشتریان ستاره
پارس امکاناتی را برای مشــتریان خود در سطح استان تهران و
البــرز فراهم میآورد که شــهروندان میتوانند از امکاناتی مانند
خرید با تخفیف و فروش اقساطی بهرهمند شوند .با موافقت هیات
مدیره قرار شــد مقدمات عملیاتی شــدن این طرح فراهم شود.
برگزاری نخستین دوره آموزشی صنعت کفش با حمایت شرکت
شــهرکهای صنعتی ،جامعه صنعت کفش و شرکت مشاوره و
مهندسی آراء پس از پایان پنجمین نمایشگاه امپکس در دانشگاه
علمی کاربردی چرم تهران از دیگر رویدادهای مهم دی ماه امسال
بود .این دوره در کنار دورههای آموزشی که در اتحادیه کفشهای
دستدوز و کفشهای ماشینی و الستیکی برگزار شد ،حاکی از عزم
فعاالن این صنعت برای پر کردن خأل آموزشی صنعتگران دارد.
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بهمن
از اتفاقــات مهــم صنعت کفش کشــور در بهمن مــاه 1395
میتــوان به اعــام آمار  9ماهــه صادرات کفش اشــاره کرد.
برایــن اســاس کشــورهای عــراق ،افغانســتان ،جمهــوری
آذربایجــان ،ســوریه ،گرجســتان ،پاکســتان ،تاجیکســتان،
روســیه و قزاقســتان مهمتریــن بازارهــای صادراتی صنعت
کفــش ایران در  9ماهــه ( 1395از نظر ارزش) اعالم شــدند.
همچنیــن اوایل بهمن ماه  1395مراســم اعطــای تندیس و
نشــان امینالضرب ،بنیانگــذار اتاق بازرگانی در  133ســالگی
تاســیس اتاق بازرگانی برگزار شــد .در این مراســم باشــکوه
که با حضور مقامات ارشــد کشــور از جمله معــاون اول رئیس
جمهوری برگزار شــد ،از جمعی از کارآفرینــان و تولیدکنندگان
برجســته کشور تقدیر شــد .در این بین از عباس سعیدینژاد از
پیشکســوتان صنعت کفش کشور به دلیل شش دهه فعالیت در
عرصههــای مختلف اقتصادی و کارآفرینــی نیز تقدیر به عمل
آمد .آقای ســعیدینژاد با شــرکت کفش پیام شناخته میشود.
اگرچــه در صنعت داروســازی نیــز فعالیت گســتردهای دارد.
برگزاری هفتاد و ششــمین جلســه هیات مدیــره جامعه هم از
دیگر رویدادهای مهم یازدهمین ماه  1395بود .موضوع کمپین
سراســری «کفش ایرانی میپوشم» گل سرسبد این جلسه بود.
این کمپین نخســتین بار از ســوی بازار تبریز دنبال شده و باید
دید در ادامه آیا در سراســر کشــور همهگیر خواهد شد یا خیر.
بررسی مشــکالت صادرات ،مشــکالت مربوط به قیمت مواد
اولیه صنعت کفش ،بررســی روند پیشرفت اجرایی شدن تاسیس
شهر تخصصی کفش ،بررســی آخرین مشکالت تولیدکنندگان
طرف قرارداد با شرکت کفش ملی و ارائه دو گزارش درخصوص
جلســه کمیســیون صادرات انجمکن ملی صنایع پالستیک و
کارگروه کد شناســه و رهگیری کاالهای منسوجات ،پوشاک و
کفش نیز از دیگر مباحث مهم مطرح شــده در این جلســه بود.

عکس

اسفند

آخرین مــاه  1395نیز با اتفاقــات و رویدادهایی در
حــوزه صنعت کفش همراه بــود .از جمله نامه مهم
رئیس هیــات مدیره جامعه مدیــران و متخصصان
صنعت کفش ایــران به رئیس اتــاق اصناف ایران.
علــی لشــگری در نامه خــود به علــی فاضلی از
حمایــت وی از اقدام رئیس اتحادیه کفاشــان تبریز
درخصوص نصب تابلوی «بــا افتخار اجناس ایرانی
میفروشــیم» بر درب مغازههای فروشندگان کفش
در تبریز تشــکر و قدردانی کرد .لشــگری همچنین
در بخشــی از نامــه خود نیز از سیاســت تثبیت نرخ
ارز در دهه هشــتاد به بهانــه کنترل قیمت در جهت
حمایــت از مصرفکننــدگان داخلی انتقــاد کرده و
اجرای این سیاست را عامل زمینگیر شدن تولیدات
داخلی و توقف و تعطیلی بســیاری از تولیدکنندگان
و برندهــای مطــرح در صنعت کفش اعــام کرد.
کمپین تبریزیها در راســتای خریــد کفش ایرانی
در اســفند ماه سال قبل خبرساز شــد به طوری که
به گفتــه جباریان رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان
کفــش تبریز حتی رســانههای خارجی نیز نســبت
بــه این کمپین و تاثیرات آن عالقهمند شــدهاند .در
شــبکههای اجتماعی نیز این کمپین سر و صدا کرد
و توجه بســیاری را به خود جلب کــرد .این کمپین
در حالــی در آخریــن ماه  1395خبرســاز شــد که
ســال  1396نیز از ســوی رهبر انقالب به نام سال
«اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشــتغال» نامگذاری شد.
انتشــار خالصــه مدیریتی گــزارش ارزیابی کیفیت
برگزاری امپکس  5از سوی شرکت مشاوره مدیریت
و مهندسی آراء نیز از دیگر اتفاقات مهم صنعت کفش
در اســفند ماه  1395بود .کاری در نوع خود بدیع که
کمتر نظیر آن در سایر نمایشگاههای صنعتی و تولیدی
مشاهده شده و قطعا نتایج چنین گزارشی میتواند به
روشــن شدن نقاط ضعف و قوت نمایشگاه امپکس و
برگزاری بهتر آن در دورههای بعد کمک زیادی کند.

فرصتهای نوآوری با توفان بهوجود نمیآیند
بلکه مانند نسیمی میوزند.
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