
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :نشست پژوهشی

 لوازم ورزشی در کشور وضع تولیدنگاهی به 

 ها و راهکارهاموانع، محدودیت

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 یصالحتینا پژوهشگر:  

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 ران، زايي و تقاضاي هميشگي ورزشکاتوليد لوازم ورزشي در کشور، با وجود پتانسيل فراوان اشتغال

به جز بخش توليد پوشاک ورزشي، رونق چنداني ندارد و حتي از داشتن يک اتحاديه مستقل 

 کشوري محروم است.

 ثباتي بازار، مداخله دولت، فنتوان به بياز مهمترين مشکالت توليد لوازم ورزشي در کشور، مي-

 آوري فرسوده و کمبود مواد اوليه اشاره کرد.

 ات به کشور، رونق پيدا کرد، توليدکنندگان يک به يک به وارد دهاي گذشته، وقتي بازار واردر سال

 کننده تبديل شدند، اما به تازگي، در حال بازگشت به توليد هستند.
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 مقدمه 

ها تغيير کاربري داده کم کم زمين ؛در کشور وجود داشت ،هاي ريسندگی پنبه زياديهاي پنبه و کارخانهدور، زمينهاي در سال

زء ج نوع مواد در واقع اين  شد.هاي بافندگی وارداتی کارخانه بسياري از مواد اوليه . به طوري کهفرسوده شدند هاو کارخانه شد

  باشد.نيز میپوشاک ورزشی يعنی دار توليد لوازم ورزشی، زيتم مهم و هاييکی از بخش مواد اوليه

توليد پوشاک، کفش و ساير لوازم ورزشی، تکنولوژي خاص خود را دارد به همين دليل معموال هر کشوري به صورت تخصصی 

 کند. انواع محدودي از اين لوازم را توليد می

دارد زيرا همواره متقاضی مصرف آن موجود است. رونق توليد صنايع ورزشی، زايی فراوانی اين بخش از توليد، پتانسيل اشتغال

 قادر است موجب رونق در صنايع ديگر و تقاضاي محصوالتی از جمله نساجی و پالستيک شود.

-توليد لوازم ورزشی در کشور گروه اقتصاد اداره پژوهش مناسبهاي راههمچنين ها و ظرفيتمشکالت و  منظور بررسی موانع،به 

مرتضی حق آقاي  برگزار شد 15/4/1398نشستی پژوهشی برگزار کرد. در اين نشست که در تاريخ  هاي خبري معاونت سياسی

پوشاک  هحسين محمودي، دبير اتحاديه و توليدکنندآقاي پرست، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و 

  شود.اين نشست ارائه میهاي پرداختند که در ادامه مهمترين بخشبه بررسی اين موضوع ، تهران ورزشی

 

 نگاهی به صنف لوازم ورزشی 

فروشگاه ورزشی در تهران  1335تشکيل شده است.  يهاي کامپيوتراتحاديه لوازم ورزشی تهران از دو صنف ورزشی و بازي

که به  دتهران وجود دار در لوازم ورزشی توليدکننده 132عضو اتحاديه هستند. همچنين ها فروشگاههمه اين که  فعال است

ها، صنف لوازم ورزشی زير نظر اتحاديه لوازم ثبت رسيده است. براي صنف لوازم ورزشی، اتحاديه کشوري وجود ندارد. در استان

 ورزشی، پوشاک، خرازي و ... مشغول به کار هستند.

ه اتحاديه پوشاک، مدعی است که بخش توليد پوشاک ورزشی بايد زير نظر اين اتحاديه باشد. در صورتی که، توليد اين متاسفان

 گيرد.  ، بسيار تخصصی است و بايد منسجم زير نظر اتحاديه لوازم ورزشی قرارو حتی توليد پارچه آن نيز پوشاک

کند. اما در خيلی از موارد، خود اعضا به اين نتيجه شغلی جلوگيري نمی، از ايجاد هيچ )در مجوز دادن( اتحاديه با آسان گيري

 ادامه ندهند. به توليد رسند کهمی

جوز م -مردانه و اتحاديه لوازم ورزشی  و کشباف، پوشاک، خياطان زنانه _ تواند از چند اتحاديهتوليدکننده پوشاک ورزشی، می

 د. ببرو انسجام الزم را از بين شده کار توليد  تواند سبب پراکندگیکار بگيرد، اين موضوع می

ند اتامين کننده لوازم ورزشی کل کشور بودند، اما در حال حاضر تک فروش شده بنکدار و توليدکننده تهران، هايفروشگاه زمانی

 ها فقط تهران است. و بازار هدف آن

 واردات و صادرات 

درصد بازار، در دست  50کشور وارداتی است، اما در حوزه پوشاک ورزشی  درصد از لوازم ورزشی مورد استفاده 70بيش از 

 توان اين سهم را افزايش داد.توليدکنندگان داخل است که با مديريت صحيح می
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شود. در کشورهاي اطراف به دليل تفاوت صادرات لوازم ورزشی کشور به صورت تجميع شده نيست و بيشتر مسافري انجام می

ار جنس از ايران وجود دارد، تا جايی که برخی از دالالن، اجناس وارداتی چينی را به کشورهاي اطراف صادر ارز، خريد نرخ

 کنند.می

 

 

 

 

 

رونق پيدا کرد، توليدکنندگان، يک به يک  به دليل ارزان بودن اجناس چينی، دات به کشور،ربازار واهاي گذشته، وقتی در سال

 د.در حال بازگشت به توليد هستنکننده تبديل شدند، اما به تازگی و با افزايش قيمت ارز و گران شدن اجناس وارداتی، به وارد 

برندهاي  تواند با بهترينبقيه لوازم است. کيفيت پوشاک ورزشی ايران می تر ازدر ميان لوازم ورزشی، توليد پوشاک ورزشی، سهل

 ن حوزه دارد، به دليلايبا کشور چين که بيشترين واردات را به کشور ما در جهان رقابت کند. اما در توليد اکثر لوازم ورزشی 

ايران در حوزه برخی لوازم مربوط به بدنسازي به خصوص  که شوديادآوري میهاي الزم، توان رقابت نداريم. استانداردنداشتن 

راق و روسيه ع اطراف مانند کشورهايکه اين توليدات منجر به صادرات به توليد کند  یبا کيفيت است محصوالتتوانسته کششی، 

 شده است.

 لوازم ورزشی در کشورترین مشکالت تولید مهم 

 ثباتی بازار* بی

اولين مشکل توليدکنندگان لوازم ورزشی است. تغييرات نرخ ارز بايد سال به سال همگام با تورم اتفاق نبودن ثبات اقتصادي،  

کند. باال بودن قيمت توليد ضرر می شود،شود و ناگهان رها میها نرخ ارز مانند يک فنر فشرده و کنترل میبيافتد، وقتی مدت

 داند فردا چه خواهد شد. را از توليدکننده گرفته است. چون نمی توليد و عرضه محصوالتتوان تمام شده و نوسان آن، 

 مداخله دولت *

و  کند. تغيير قوانينيک توليدکننده با دو نوع مشکل رو به رو است. مشکالت شخصی و مشکالتی که دولت به او وارد می 

درصد  50تا  40دچار  95ان نسبت به سال اکنون توليدکنندگهاي دولت در زمينه توليد، يکی از اين مشکالت است. همسياست

 افزايش هزينه توليد و جمله داليل . مشکالت کارگري، دارايی، بيمه، شهرداري، مواد اوليه و نوسانات ارز، ازهستندافت توليد 

 کاهش توليد است.کاهش توان رقابت و در نتيجه 

 

 

 

درصد  85کند. ايران نيز تقريبا هاست که در توليد لوازم ورزشي تاخت و تاز ميچين سال

 کند.واردات خود را از چين تامين مي

 

پس از مدت کوتاهي از ها،  شود که آنگذاران خارجي، سبب مينبود حمايت از سرمايه

 ايران خارج شوند.
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درصد حق بيمه  10کارگر دارد،  5اي که شود؟ توليدکنندهجاي تشويق، تنبيه میکند، بهاي که بيشتر توليد میتوليدکننده چرا

توليدکننده درصد حق بيمه پرداخت کند که اين هزينه براي  30بايد کارگر به باال داشته باشد  6دهد اما به محض اينکه می

  شود.می اواست و منجر به هزينه سربار براي سنگين 

ها از داخل به خارج شهر تهران است. اين در ابتدا خبر خوبی است اما به شرطی که ابجايی توليدي، جشهرداريتصميم 

گاهی حتی آب هم در  اين در شرايطی است که .بهره مند شود هردر خارج از شزيرساختی مناسب امکانات از  توليدکننده

 باشند.بايد پاسخگوي بهداشت  آنها اختيارشان نيست، اما

 

 

 

 

 

س بايد ماند؟ پ... در دست دولت است، چه اختياري براي توليدکننده باقی می ريزي وگذاري و برنامهوقتی انرژي، منابع، سياست

 رود.دهد، وگرنه با شعار حمايت از توليد، کاري پيش نمیدولت حمايت حداکثري خود را در دستور کار قرار 

 کمبود مواد اولیه *

شده است. در اعالم بعضی از اقالم مواد اوليه اين بخش توليد، در کشور موجود است، اما واردات مواد اوليه لوازم ورزشی، ممنوع 

فردي به شرط داشتن جواز کسب، کارت بازرگانی  ، بخش بازرگانی استان تهران، اعالم کردند هرنعت، معدن و تجارتوزارت ص

از معرفی  ی کهپس از يک سال اين در حالی است کهواردات و فروش را انجام دهد،  تواندمی و سابقه واردات، تحت نظر اتحاديه،

ر در اختيار آنها قراارزي ها براي دريافت ارز نيمايی معرفی شدند، به صرافآنها  قتیها گذشته واين افراد و انجام ثبت سفارش

 نگرفته است.

 

 

 

 

تومان رسيده  11000اکنون اين رقم به تومان بود،  3800، 1396شود، در سال يک ورق سوزن که به چرخ خياطی وصل می

 تومان افزايش يافته است. 16000تومان به  5000شود، از طور يک ليتر روغن چرخ، که در داخل هم توليد میاست. همين

ها، ورزش و لوازم ورزشی، از سبد خريد خانوار حذف شده است و تقاضا روز به روز در حال کاهش متاسفانه با افزايش قيمت

 است.

درصد  99دار کشور است، پس بايد براي آن هزينه کرد. اگر توليد، از مسائل اولويت

خواهد کمک کند بايد کامل حمايت کند. رونق توليد در دست دولت است. اگر مي

  کاهش دهد.خود را  تصدي گرياگر قصد حمايت ندارد، بايد 

 

شود، خصوص مواد اوليه توليد، داده نميبه ،برخي اقالموقتي اجازه ورود قانوني به 

 نيست. کاالشود. چون تقاضا وجود دارد، اما دوباره بازار قاچاق داغ مي
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 آوریفندانش و روز نبودن به *

ی را که توليد لوزام ورزشدانشگاه در کنار توليد، مشکل ديگري است  نگرفتن رقرا، در توليد و به روز نبودن دانش و فن آوري

ا با ههاي ورزشی از دستگاههاي پارچهشود. بيشتر بافندهگرد میبزيرا توليد سنتی همواره در رقابت دچار عقکند. تهديد می

اک بيشتر کنند و احتياج به خوري کار میهترو کيفيت ب بيشتر هاي جديد با سرعتکنند. دستگاهتکنولوژي قديمی استفاده می

 دارند، توليدکننده بايد توانايی تهيه مواد اوليه به ميزان الزم را داشته باشد.

 

 

 

 

 کمبود کارگر متخصص *

 د.  کننمی صرفکم است و در اصطالح براي او  انحقوق ماهيانه کارگر است، زيرا مزيد بر علت شدهکمبود کارگر متخصص نيز، 

 ورود برند به کشور 

شدند، به علت قيمت باال، کمتر کسی قادر به خريد آن بود و مشتري خاص داشت، اما از در گذشته وقتی برندها وارد کشور می

يک برند معروف را بررسی و آناليز کند و سپس اقدام به به طور مثال يک بلوز ورزشی از کرد، ت پيدا میئطرفی، توليدکننده جر

يفيت کو بی تقلبی آوري برندهاياست و هيچ عزمی براي جمعاکنون جنس تقلبی، به وفور وارد بازار شده توليد آن نمايد، اما هم

دهد. اما توان رقابت با آن را از دست می یورد و توليد داخلآوجود ندارد، وفور اين اجناس در بازار، قيمت را به شدت پايين می

ايط شود و هم در شرمزيت هاي بيشتري دارد چرا که هم به دانش توليد آن آگاه می ابت با جنس برند اصل، براي توليدکنندهرق

 .تر توان رقابت پيدا خواهد کرد.منطقی

 کالم آخر 

نبايد توليدکننده را در ناامنی اقتصادي رها سازيم. بالتکليفی در توليد، بيکاري را  ،گوييمسخن میوقتی از رشد و رونق توليد 

ريزي تخصصی الزم آورد. در صنعتی مثل لوازم ورزشی که گردش مالی بزرگی در اقتصاد کشور دارد، برنامهیبه دنبال خود م

کشور، براي اين صنف و نبود آمار و ارقام دقيق از ميزان توليد، واردات، در اتحاديه توليدکنندگان لوازم ورزشی  نبوداست، 

 بهترد شايشود. داشتن برنامه بلند مدت، هم به نفع ورزشکار است و هم به نفع توليدکننده. محسوب می کم کاريصادرات و ... 

تجارب کارشناسان و متخصصان قديمی آن  سخنان وهاي جديد، گيريو پا گير توليد و يا تصميم براي حذف قوانين دست باشد

  رشته را نيز شنيد.

 

ه روز خارجي، بمانند، بايد بهاي صنايع ورزشي براي اينکه بتوانند در ميدان رقابت با نمونه

 آوري توليد را ارتقا دهند.باشند و فن

 


