
وکارپایپوشتهرانکسب
 راهکارهایتوسعهواشتغالپایدار
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93دی ماه   
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 عرضه پایپوش در دنیا

برابر کشورهای   2چین به تنهایی 
 آسیایی پایپوش تولید می نماید

 تقاضا پایپوش در دنیا

87%  

50%  



 صادرات پایپوش دنیا
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86% 



4 

 روند افزایشی صادرات پایپوش دنیا

 :مطالعات بازار نشان می دهد
 

 افزایش تقاضای مصرف کنندگان بر مبنای

 تنوع
 سبک 

 مد 

 راحتی

رشد از نظر حجم% 83  رشد از نظر دالری% 114 
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 تحلیل ارزش صادراتی پایپوش دنیا

 کاالهای با ارزش افزوده بیشتر

5 
ت 

درا
صا

م 
حج

ی 
ابر

بر
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 جریان ارزش صادرات درون و بیرون قاره ای پایپوش
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مالک های موفقیت یا شکست در بازار داخلی و خارجی 
 کسب و کار پایپوش

 شکست موفقیت

 ایده و طرح نو

 کشف نیاز بازار هدف

 سرعت باالی تولید و عرضه

 تنوع زیاد تولید

 کیفیت باالی تولید

 (صادرات)تیراژ باالی تولید

 

 از مد افتادگی

 غیر همسو بودن تولیدات با نیاز جامعه

 تاخیر در ورود به بازار

 تنوع  کم تولید

 کیفیت پایین تولید

 (صادرات)تیراژ پایین تولید
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 صنعت پایپوش ایران

94 
70 

94 

46 

80 83 87 91 

125 117 

146 
128 

116 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 (میلیون دالر)صادرات

198 189 
216 220/5 198 205 193 191 180 185 184 174 176 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 (میلیون جفت)تولید 
 کاهش تولید انواع پایپوش، افزایش تولید کفش با ارزش افزوده بیشتر•

0/5  0/5  
4  

9  
13  

5  6  
9  

11  12  

21 

11 11 

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

 (میلیون دالر)واردات

 رشد ایران  % 23
 

 برابر14ترکیه 

سه برابر 
 قاچاق



 شاخص توضیحات

 میزان تولید پایپوش جفت80،000،000 .میلیون جفت از این تعداد به کفش چرمی اختصاص دارد20-15

 کفش تهران گردش مالی فعاالن ریال میلیارد14000  میلیارد ریال 37000کل کشور، 

 سهم تهران از کل تولید کفش کشور 40%

 کل 11100 این واحدها بصورت تخصصی در حوزه تولید کفش چرمی  % 40

 واحدهای فعال

 

 رسمی 2550  دارای مجوز
 تولیدی

 غیر رسمی 5050 بدون مجوز

 بنکدار 500 مجوز دارای
 بازار

 فروش خرده 3000 واحد بدون مجوز 1000مجوز دارد و  واحد 2000

 تعداد واحدهای تامین کنند مواداولیه چرم (از شهرستان واسط 500) -200

 میزان اشتغال رسمی 54000

 میزان اشتغال غیررسمی 44000 .باشد ابن بخش بصورت مشاغل خانگی می اشتغال% 10حدود 

مستقیم بصورت اشتغال   برابر اشتغال 3شود کمتر از  برآورد می
 .غیر مستقیم است

 اشتغال غیر مستقیم نفر 200000

 مختصات کلی تمرکز پایپوش تهران
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 مختصات جغرافیایی فعاالن پایپوش تهران

سایر نقاط تجمع تولیدکنندگان  
 :کفش در اطراف تهران

جاده کرج 
قلعه حسن خان 
نصیر آباد 
اسالم آباد 
شمس آباد 
حسین آباد 
جاده بهشت زهرا 
رودهن 
(ع)جاده امام رضا 

 شهرک ولیعصر

 چاردانگه

 یاخچی آباد

 بازار

 فردوسی

10 

 باغ سپهساالر
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 گروه هدف تکاپو

فعاالن مصنوعات چرمی به غیر از کفش 

 ...(کیف، پوشاک و )
 فعاالن تولید کفش با رویه چرم طبیعی

 فعاالن تولید کفش با رویه غیر چرمی 

 (و پارچهمصنوعی الستیک، پالستیک، چرم )

 گروه هدف تکاپو در تهران



وکار پایپوش تهران ساختار محصوالت تولیدی کسب  
(تمرکز پروژه تکاپو در پایپوش تهران)  

 کفش
راحتیمجلسی و   

  15،000،000جفت 

 رویه غیر چرمی رویه چرمی

 بچه گانه زنانه مردانه

40%  60%  

60%  35%  5%  
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 بچه گانه زنانه مردانه

5%  90%  5%  

 جفت   25،000،000تولید کفش ورزشی                      •

 جفت 40،000،000تولید دمپایی، صندل و چکمه،                 •
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 تقسیم بندی فعاالن کفش تهران

 ( واحدها% 95تولیدات، % 45-50)زیره چسبان
 پرس کاری+ پستایی 

 (واحدها% 5تولیدات، % 55-50) تزریقی
 تزریق+ پستایی 

 خرد و کوچک بودن واحدها
 ماشینی% 5، کمتر از (پستایی دوزی و کفاشی)عمدتا دستی

 (عمدتا چرمی)ارزش افزوده باال
 تعداد کم تولید

 بازگشت سرمایه گذاری در کوتاه مدت
 انعطاف پذیری باالی تولید

 بزرگ بودن واحدها
 پستایی دوزی دستی و ماشینی

 (عمدتا غیر چرمی)ارزش افزوده پایین تر
 تعداد و سرعت باالی تولید

 بلند مدتسرمایه گذاری در بازگشت 
 انعطاف پذیری پایین تولید



وکار پایپوش تهران  فعاالن حوزه تولید کسب  

 تعداد کل بنگاه نوع فعالیت

 های تولیدی از نظر اندازه ترکیب تعداد بنگاه

 رویه نوع محصول محوریت (به باال 50)متوسط و بزرگ (49-10)کوچک (9-1)خرد

 315 1455 850 2550 رسمی  

 0 675 4375 5050 غیر رسمی
 %12 %57 %33 %100 درصد رسمی

 %0 %13 %87 %100 درصد غیر رسمی

 نام منطقه

 باغ سپهساالر
 %40 %60 رسمی        600

 %(90)مصنوعی چرم ، مجلسی، راحتی%(70)زنانه
 - %10 %90 غیررسمی      1000

 بازار
 %30 %50 %20 رسمی        600

 چرم طبیعی% 80 ، مجلسی، راحتی%60مردانه
 %10 %90 غیررسمی      1400

فردوسی، امام حسین،  

 ...انقالب و

 %20 %60 %20 رسمی       500
 طبیعی چرم% 95 مردانه، مجلسی، راحتی% 90

 - %10 %90 غیررسمی     1000

 یاخچی آباد
 - %40 %60 رسمی        100

 چرمی% 80 مردانه، مجلسی و راحتی% 80
 - - %100 غیررسمی        500

و   18، 17منطقه 

 جنوب غرب -حومه

 %10 %90 %30 رسمی      700
 دمپایی و صندل ورزشی،

 چرمی% 5
 غیر چرمی% 95

 - %30 %70 غیررسمی   1100

 تزریقی

 %70 %30 - رسمی    50
 مردانه،% 80

 %35، راحتی%35ورزشی
 غیرسمی     50 %(70)چرم مصنوعی

 پستایی،دوزنده
90% 10% - 14 
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 موضوعات محوری اشتغال صنعت پایپوش تهران

 (غیررسمی-خرد)ساختار نامتوازن اندازه بنگاه های تولیدی 
(قوانین ناظر بر روابط کار)انگیزه پایین واحدها در افزایش نیروی کار 
 (ناشی از کمبود نیروی ماهر)قدرت باالی چانه زنی نیروهای ماهر در صنعت پایپوش 
کیفیت پایین محصوالت تولیدی واحدهای خرد 
اشتغال فصلی 
عدم نظام برنامه ریزی منسجم تولید 
کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی 
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 تولید

 تولید کننده زیره
400 

قالب ساز 20  
مدلساز 40  

واحد   200مواد اولیه، 
 چرم

واحد زیره 200  

، بنکدار و  3500بازار، 
 خرده فروش

 عناصر فعال در صنعت پایپوش

1 2 

3 4 
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 ساختار فعالیت بنگاه ها

 وردستی
 رویه سازی

 پیشکاری پرداخت بسته بندی پرس برش دوخت  بافت 

%60 تمام محصول  

%40 حجره داران  

 بازار تهران
 مرکز اصلی

 باغ سپهساالر
90%  

10%  

 تمام محصول

 حجره داران

 (افغان% 90)زن1000سرشبکه،  80

 یاغچی آباد
90%  

10%  

 تمام محصول

 حجره داران

 (افغان% 90)زن1500سرشبکه، 100

 ،خرجکار(افغان% 90)زن 50سرشبکه، 3

 .اشتغال زنان وجود دارد1000در حدود ( دمپایی و صندل)در واحدهای تزریقی•
 تهرانافغان در % 80خانم، متوسط  3500•

 کفاشی پستایی
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(به ترتیب اولویت)نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز فعاالن   

 :چرم طبیعی -1
 مصرف برای کفش های  مردانه% 80

 واحد در تهران 200

واحدهای بزرگ و  % 70
 صاحب برند ملی و منطقه ای

واحدهای کوچک و  
 %(100)خرد

 ترکیه و ایتالیا

 %70خرید از بازار    % (30، تبریز %50تهران)ایران 

 %30خرید مستقیم  

 گردش مالی ضعیفواحدها % 90، (گران تر% 15)نسیه 

 سبک سنگین

 :چرم مصنوعی -2
 مصرف برای کفش های  زنانه% 90
 واحد تامین کننده20

واحدهای بزرگ و صاحب برند  
 ملی و منطقه ای

 واحدهای کوچک و خرد

 %(70)چین

 %(30)داخل 

 واسطه

 مستقیم
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(به ترتیب اولویت)مواد اولیه مورد نیاز فعاالن  

 :زیره و قالب -3

واحدهای بزرگ و صاحب برند  
 ملی و منطقه ای

واحدهای کوچک و  
 %(100)خرد

 ترکیه

 تهران
 واحد  تولید تخصصی زیره 50

 تولید زیره و پایپوشواحد  150 

 زیره زنی
تولیدکننده 

 کفش

 %15دریافت سفارش، تحویل انحصاری زیره 

 %80مبتنی بر  الگوهای تولیدی زیره

 %5( پکیج کامل)ارائه زیره، قالب و طراحی محصول 

 نقدی

%(95)نسیه  
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 ساختار طراحی محصول
(تماما کپی برداری)  

 تولیدکننده کفش

 ...(دلتا، ترجان و -مانند شرکت های صاحب برند)از طریق برگزاری نمایشگاه داخلی -1

 (توسط تولیدکننده)شرکت در نمایشگاه خارجی-2

 (توسط فعال)اینترنت -3

 (واحد 300)مبتنی بر الگوی تولید واحدهای زیره زنی-4

20%  

5%  

1%  

74%  

 در حال حاضر منظور از طراحی در میان تولیدکنندگان               توان کپی برداری و مهندسی معکوس یک طرح خارجی



وکار کفش تهران ساختار فعالیت فعاالن حوزه طراحی کسب  

BDSطراحی 
 %(20)بنگاه متوسط، بدون طراحی

 (بدون طراحی، بر مبنای زیره)خردبنگاه 
 واحدهایی که در خود بخش طراحی دارند

 تهران

 سایر شهرستان ها
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وکار کفش تهران جریان حوزه بازار کسب  

 بنکدار

 خرده فروش مصرف کننده تولید
10%  

10%  

80%  
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زنجیره ارزش جهانیفعاالن پایپوش تهران در تحلیل جایگاه   

 واحد1000 -(پستایی دوزی)تامین کننده  واحد 100 -(زنی زیره)تامین کننده

 تولیدکننده خرد 
 واحد9000 –( زیره چسبان)

 تولیدکننده بزرگ و متوسط
 واحد100 -(کفش تزریقی)

 واحد10 –تولیدکننده صاحب برند ملی 

 واحد0 –تولیدکننده صاحب برند بین المللی 

 واحد 500-بنکداری توزیع تخصصی

 واحد 3000-خرده فروشی

 بازار تولید

 لذا .باشد می عراق کشور به صادرات %95 :نکته
 المللی بین برندهای جزء را فعاالن این توان نمی

 دانست

30%  

70%  

90%  

10%  
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 بازار تولید طراحی تامین

 (نفر)ارزش کار تحلیل زنجیره

(2و  1جمع)تعداد کل 3500 1165 133000 11000  

ضا
تقا

ف 
طر

 ساده 1500 150 40000 8000 
1تعداد اشتغال موجود   

ماهر* 500 15 58000 2000  

اشتغال مورد  تعداد ** ساده 500 - 10000 -

2کمبود -نیاز  ماهر 1000 1000 25000 - 
 دانشگاه  0 0 0 0

ضه
عر

ف 
طر

 

 دانشگاه علمی کاربردی 100 100 100 0
های آزاد آموزشگاه 0 200 200 0  

 فنی و حرفه ای 0 0 0 0
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 :الزم به ذکر است
خود مهارت کسب  لی ماهر در حوزه بازار به معنی دارای تخصص علمی در حوزه بازاریابی نمی باشد، بلکه بسیاری از افراد ماهر در این بخش به واسطه تجربه عم* 

شاگردی بوده و به معنی  -همچنین در حوزه تولید نیز مهارت به معنی انتقال تجربیات استاد. نموده اند و با مباحث روز فنی و علمی این حوزه آشنایی ندارند
 .ای نیست های حرفه آموزش

 .باشد های افراد شاغل در آن می وکار در گرو تربیت و پروش مهارت بخش از اشتغال مورد نیاز این کسب** 

 



 :  اشتغال زاییقابلیت باالی -1

98000 

150000 

 نفر

 اشتغال فعلی

 اشتغال آتی
نیروی ماهر نفر  20000وکار کفش تهران نیازمند حداقل  کسب

 .باشد های تولید، طراحی می در بخش

 مسیر توسعه کسب وکار کفش چرمی تهران
 زمان

های اشتغال زا حوزه  

 طراحی وخدمات تولید

 موضوعات محوری صنعت پایپوش تهران
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 پایداری اشتغال  



 اندازة بازار داخلی -2

 موضوعات محوری صنعت پایپوش 
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 میزان تولید داخل پایپوش          میزان تقاضا پایپوش+     (     قاچاق% 80)واردات 

 (  درصدی 18سهم )خاورمیانه، میزان مصرف در بین کشورهای بیشترین 

 ارزافزایش تقاضا تولیدات داخلی به واسطه افزایش قیمت 

لزوم توجه بر توسعه بازار صادراتی صنعت پایپوش در محصوالت با ارزش افزوده باال 

 توجه به بازار خارجی و صادرات محصول

20%  80%  



 سهم اندک صادرات -3

 چرمی
7% 

پالستیکی 
 و الستیک

75% 

پارچه )سایر 
 ...(و 

18% 

 سهم صادرات ایران 
 چرمی

21% 

پالستیک 
 و الستیک

35% 

پارچه و )سایر
)... 
44% 

 سهم صادرات ترکیه

 چرمی
70% 

الستیک و 
 پالستیک

18% 

پارچه و )سایر
)... 
12% 

 سهم صادرات ایتالیا

 موضوعات محوری صنعت پایپوش تهران
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تمرکز بر محصوالتی با 
 کمترین ارزش افزوده

تالش برای ورود به بازارهایی با 
 ارزش افزوده باالتر

قطب تولید کفش چرمی دنیا 
 با بیشترین ارزش افزوده



 باالی ایجاد ارزش افزودهقابلیت  -4

 با توجه به کیفیت باالی چرم تولید داخل 

 دالر 4

 ایران

 دالر 13

 متوسط قیمت صادراتی کفش چرمی

 ترکیه

 میزان ارزش

 دالر 60

 ایتالیا

28 
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 بازاریابی و فروش تولید طراحی

 ایران

 ترکیه

 ایتالیا

 وکار پایپوش ارزش کسب مقایسه نقش سه کشور در ساختار جهانی زنجیره 

 ارزش زایی

 :چین
 تولید باال با ارزش کم



وکار پایپوش تهران کسبتحلیل سیستمی   

 بازار طراحی تامین

 R&D اطالعات

 قوانین

30 

 تولید
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 مسیر توسعه اشتغال پایدار صنعت پایپوش تهران

 و حفظ اشتغال موجود( تبدیل واحدهای غیررسمی به رسمی) رشد

 ارتقاء کیفیت و روش تولید

 رشد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

(اتصال به زنجیره ارزش جهانی)توسعه بازار صادرات  پایداری اشتغال  

(توزیعبهبود نظام )توسعه بازار داخلی  

(تکنولوژی و دانش فنیمهارت، ) اصالح نظام تولید  

(تعدیل ضرایب بیمه) بهبود محیط کسب و کار  

 پایداری اشتغال
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 هماهنگی
تامین /تسهیالت

 مالی صنعت
 (میلیون ریال)مبلغ  کمک های فنی و اعتباری

 ایجاد نهاد توسعه تکنولوژی پایپوش و مصنوعات چرمی   500 *

* * 150 
فعالسازی  کمیته تدوین و بازنگری استانداردهای صنعت پایپوش با 

 همکاری نهادهای مرتبطی همچون فنی و حرفه ای

* 500 
های شکل گرفته در برگزاری دوره مهارتی   های تشکل حمایت از برنامه

 پستایی سازی، پیشکاری

* 200 
حمایت از برنامه های نشکل های صنعت پایپوش در برگزاری دوره های 
 تخصصی مدیریت فرایند تولید مانند کنترل کیفیت و مدیریت کسب و کار

* 10000 
ارتقای تکنولوژی و کمک به خرید ماشین آالت برای شبکه های تولید  

 پایپوش

 حمایت از تربیت استادکاران حرفه ای در صنعت پایپوش 500 *

* 
های دولتی به منظور رفع موانع قانونی  ظرفیت سازی و هماهنگی نهاد

 همچون بیمه در صنعت پایپوش تهران

* * 700 
با اولویت )ایجاد شبکه تولید خانگی پایپوش و محصوالت مرتبط 

 (مددجویان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

* 500 
ایجاد و توسعه روابط بین بنگاهی جهت استفاده از ظرفیت های بنگاه  

 های خرد و کوچک در بنگاه های بزرگ

 صنعت پایپوش تهران ایجاد صندوق تامین مالی در 30000 *

* 500 
چرم سنگین از تهران و )حمایت از شبکه های تامین مواد اولیه مشترک

 (سبک از تبریز

 برخی از برنامه های محوری در حوزه تولید و تامین
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 (میلیون ریال)مبلغ  کمک های فنی و اعتباری تسهیالت هماهنگی

 حمایت از توسعه مراکز مهارت های تخصصی طراحی و الگوگیری مدرن 3000 *

* 2000 
حمایت از برگزاری نمایشگاه های تخصصی  تخصصی مد محصوالت  

 چرمی

* 4000 
تجهیز و نوسازی کارگاههای آموزش تخصصی بخش خصوصی استان  

 تهران

* - 
تجهیز و نوسازی کارگاههای آموزش تخصصی دولتی در مراکز فنی و  

 ای استان تهران حرفه

* 5000 
حمایت از وضع قواعد همکاری درون صنعتی در حوزه مالکیت معنوی 

 طرح ها

* 3000 
ترکیه، چین، ایتالیا، تایوان، )حمایت و توسعه در جهت انتقال دانش فنی 

 با هدف طراحی محصول( هند

 برخی از برنامه های محوری در حوزه طراحی
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 (میلیون ریال)مبلغ  کمک های فنی و اعتباری تسهیالت هماهنگی

 حمایت و توسعه فعاالن در حوزه برندسازی 3000 *

* 5000 
حمایت مالی و فنی در برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت پایپوش   

 (تبریز،تهران، مشهد و اصفهان)

* 3000 
های بین  اعطای کمک های فنی و اعتباری در جهت حضور در نمایشگاه

 (ترکیه،چین،ایتالیا)المللی مد، چرم و پایپوش

* 2000 
عراق، )اعطالی کمک های فنی و مالی در جهت بازاریابی و فروش 

 (افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان و امارات

* 1000 
های بزرگ چرم و   کمک به اتصال واحدهای تولیدی پایپوش با شرکت

 برندهای معتبر پوشاک کشور

 های کوچک با برندهای معتبر داخلی از قبیل کفش ملی اتصال شرکت 4000 *

 ایجاد شرکت تخصصی توسعه بازار و صادرات تخصصی پایپوش 500 *

 برقراری ارتباط و تولید تحت برند با  تولیدکنندگان بزرگ بین المللی 4000 *

 برخی از برنامه های محوری در حوزه توسعه بازار و صادرات
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 براورد بودجه مورد نیاز در سال اول

 میلیون ریال 50،000در حدود : تسهیالت مورد نیاز
 ریالمیلیون  30،000درحدود : کمک های فنی و اعتباری
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(به ترتیب اولویت)مواد اولیه مورد نیاز فعاالن  

 (تولید زیره و فعاالن تزریقی) شیمیاییمواد  -4
 این مواد عمدتا مورد استفاده واحدهای تزریقی می باشد

Termo 
Newlight  
Microlight 
PU 
Evia 
Rubber 
PVC 

محصوالت% 80  

 تزریق

 دست دوز

 کفش
 کفش

 زیره کفش

 مواد شیمیایی


