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اسباب بازی هنوز یک اتحادیه
مستقل ندارد

...

ایجاد میکند .به همین خاطر است که فرجو دبیر شورای
نظارت بر اسباب بازی کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان علت کاهش شدید واردات در سالهای ابتدایی
دهه  90را افزایش نرخ ارز میداند و تاکید میکند که هم
اکنون بر اساس تعداد درخواست مجوز ها ،این صنعت
به طور چشمگیری در حال رشد است .او تصریح می کند
که هم اکنون با احتساب واحد های تولیدی زیرزمینی و
غیررسمی 500 ،واحد در کشور مشغول به تولید اسباب
بازیهستند.نموداروارداتبراساسآمارارائهشدهتوسط
دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی ترسیم شده است.
البتهبرخیمنابعمیزانوارداترابسیاربیشترازاینوعلت
آن را کم اظهاری واردکنندگان دانسته انــد[ .]iiضمن
اینکه آمار قاچاق هم باید به آن اضافه شود.

تحلیل

صنایع خالق ،پلی به اقتصاد مقاومتی
حقگو -سال  2004و در یازدهمین کنفرانس آنکتاد
(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) طبقه جدیدی از
صنایع به نام «صنایع خالق» رسم ًا مورد پذیرش قرار گرفت
کهساختارآنباساختارهایشناختهشدهوسنتیازصنعت
تفاوت داشت .بر این اساس ،صنایع خالق ،به چرخه هایی
از خلق ،تولید و توزیع کاالها و خدمات اطالق می شود که
خالقیت و سرمایه فکری را به عنوان ماده خام به کار می
گیرد.به عبارت دیگر این صنایع متشکل از مجموعه ای از
فعالیت های دانش بنیان هستند که در عین حال متمرکز
بر هنر (و نه محدود به آن) می باشند و پتانسیل درآمدزایی
از تجارت و نیز حقوق مالکیت فکری دارند .طبق تعریف این
نهاد بین المللی ،صنایع خالق به  4دسته میراث فرهنگی،
محصوالتهنری،محصوالترسانهایومحصوالتمبتنی
بر آفرینش های کارکردی تقسیم می شوند که صنعت
اسباب بازی زیر مجموعه ای از آفرینش های کارکردی
اســت .آمــارهــای آنکتاد بیانگر حجم قابل توجه تجارت
محصوالت خالق اســت .بر این اســاس ،میزان صــادرات
جهانی کاالها و خدمات خالق در سال  2011از مرز 624
میلیارد دالر گذشته است .در این میان ،رشد صادرات
کشورهای در حال توسعه طی مدت  2002تا  ،2011به
طور متوسط حدود  12درصد بوده است .اهمیت صنایع
خالقدرکشورهایروبهتوسعهدرآنجاستکهصادراتاین
کشورهااصطالح ًاتکمحصولییامحدودبهطیفخاصیاز
محصوالتوآنهمبارویکردخامفروشیاستوکوچکترین
نوسان در بهای جهانی این قبیل محصوالت می تواند بر تراز
تجاری این کشورها اثرگذار باشد .لذا با توجه به در پیش
گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور ما ،پیگیری
این شاخه از صنایع ،می تواند ضمن کمک به حل مشکل
اشتغال ،به کارگیری هر چه بیشتر ظرفیت های داخلی را
برای صادرات غیر نفتی در پی داشته باشد.
▪تجارت پر سود اسباب بازی و بازار بکر ایران

اما تولید اسباب بازی ،یکی از صنایع مهمی است که در
مجموعه صنایع خالق و ذیل آفرینش های کارکردی قرار
می گیرد .طبق گزارشی که معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری منتشر کرده ،تجارت اسباب بازی سومین تجارت
پرسود جهان پس از تولید مواد مخدر و تسلیحات نظامی
است .از سوی دیگر آمارهای مصرف اسباب بازی در ایران
نشان می دهد که شاخص مصرف این محصول در کشور
حدود  5دالر است که در مقایسه با رقم شاخص جهانی
یعنی  34دالر ،بسیار کمتر و در حدود یک هفتم است .این
موضوع به تنهایی این نکته را مشخص می سازد که بازار
داخلی ،فرصت خوبی برای این صنعت به شمار می رود که
در صورت بی توجهی به آن ،این ظرفیت می تواند در اختیار
کاالهای وارداتی قرار گیرد.

▪آسیبهای صنعت؛ از کپی کاری تا واردات و قاچاق

بررسی وضعیت سومین تجارت پرسود جهان در ایران

صنعتاسباببازی،روبهشکوفایی
خطر سیل مجدد واردات به خاطر ثبات مصنوعی نرخ دالر در 4سال گذشته

غیاثی  -صنعت اسباب بازی را سومین تجارت پرسود
دنیا می دانند؛ بعد از مواد مخدر و اسلحه .عجیب است
که یک صنعت فرهنگی و دوست داشتنی مثل اسباب
بازی در کنار صنایعی که به جنگ و خشونت و اعتیاد
مرتبط اســت؛ حائز رتبه پرسودترین هاست؛ شاید به
دلیل تقابل این دو گونه از صنایع است .صاحبان فن،
اسباب بازی خوب را سازنده شخصیت و آینده کودکان
و جوامع می دانند ،اگر این اسباب بازی ها دارای روح و
پیوست فرهنگی مناسب باشد بسیاری از خشونت ها و
انحراف ها رخ نخواهد داد .شاید به خاطر اهمیت وصف
ناپذیر این صنعت است که مقام معظم رهبری چند سال
قبل فرمودند که من بر سر موضوع ساخت اسباب بازی
جذاب داخلی ،چقدر حرص خــوردم .در ادامه مروری
خواهیم داشت بر وضعیت رشد این صنعت در کشور و
ارائه تحلیلی از مشکالت وظرفیت های آن.
▪من چقدر حرص خوردم!

آذرماه  92مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند...":
بنابراین تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود
دارد؛ می خواهند بــرروی ذهن ملت ما و بــرروی رفتار
ملت ما  -جــوان ،نــوجــوان ،حتی کــودک  -اثــرگــذاری
کنند .این بازی های اینترنتی از جمله همین است؛ این
اسباب بازی هایی که وارد کشور می شود از جمله همین
داخلی
است که من چقدر سر قضیه تولید اسباب بازی
ِ
معنی دار و جذاب حرص خوردم با بعضی از مسئوالن این
کار که این کار را دنبال بکنند؛ البته بحمدا ...ظاهرا اینجا
یک تصمیمی در این زمینه گرفته شد ،حاال ان شــاءا...
همان تصمیم را هم دنبال کنید که اجرایی بشود".]i[".
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▪ دهه80؛ ایران سومین واردکننده بزرگ اسباب بازی

جالب است بدانید که طی سال های  82تا  86یعنی 4
سال ،ایران بعد از آمریکا و انگلیس و باالتر از هند و چین جزو
 5کشور بزرگ واردکننده اسباب بازی بود .آنگونه که نشریه
صمت (صنعت ،معدن ،تجارت) اوایل امسال گزارش کرده،
واردات قابل توجه اسباب بازی به ایران در حالی است که
چین توانسته است با پایین نگه داشتن ارزش پول داخلی
خود ،قدرت رقابت ایجاد کرده و ساالنه بیش از  10میلیارد
دالر اسباب بازی صادر کند .این در حالی است که سرانه
اسباببازیدرایرانحدود 5دالراستکهیکسوممقداراین
شاخصدرآسیاویکهفتممقدارجهانیاست.لذاگسترش
رفاه مردم و افزایش استفاده از اسباب بازی ،بازار مصرف و
گردشمالیقابلتوجهیبرایاینصنعتایجادخواهدکرد.
▪دهه 90؛ شکوفایی اسباب بازی به لطف جهش دالر!

نمودار زیر بسیار گویاست؛ واردات اسباب بازی به کشور
بعد از سال  90و بعد از جهش شدید قیمت ارز ،به شدت
افت می کند .دلیل آن هم روشن است؛ سال ها قیمت
ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود .در این
شرایط واردات و قاچاق بسیار به صرفه است؛ مثال یک
عروسک نیم دالری چینی قبل از سال  90به قیمت 600
تومان وارد کشور میشد .در حالی که تولیدکننده داخلی
با تورمهای 30-40درصدی مواجه بود که باعث افزایش
افسارگسیخته هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام
شده کاالیش می شد اما همان عروسک نیم دالری بعد
از واقعی شدن نرخ ارز در سال  91بیش از  1500تومان
برای واردکننده (یا قاچاقچی) آب می خورد که قدرت
رقابت را از او میگیرد و فرصتی برای تولیدکننده داخلی

همانطور که می دانید اسباب بــازی جزو صنایع خالق
دستهبندی میشود و در آن ایدهها و طراحیها و در نتیجه
حق مالکیت بسیار مهم است .اگر کسی طرح شما را کپی
کند یا کسی به یک باره نمونه مشابه کاالی شما را که در
کشور دیگری مثل چین ساخته شده یا سفارش داده وارد
کند ،کسب و کار شما با مشکل جدی مواجه می شود.
امنیت سرمایه گذاری در هر صنعتی به خصوص صنایع
خالق و ایــده محور زمانی تامین می شود که واردات با
ضابطه و از طریق فیلتر مشخصی انجام شود ،بستر های
قاچاق از بین برود و از همه مهمتر حقوق مالکیت طرحها و
ایدهها حفظ و هزینههای کپیو دزدی ایده حداکثر شود.
اگرچه در سال های ابتدایی دهه  90و به لطف جهش
نرخ ارز ،بستر واردات و قاچاق و آسیب به تولید داخلی
با محصوالت مشابه از بین رفت اما هنوز مسائل امنیت
سرمایه و حقوق مالکیت به عنوان یک چالش پابرجاست.
▪ 40مدلعروسکطراحیکردم،بالفاصلهچینیاش آمد

اسماعیل حیدری ،یکی از تولیدکنندگان باسابقه اسباب
بــازی و عروسک است که تجربیات عینی و آموزنده ای
در خصوص فضای کسب و کار در این صنعت دارد .او در
گفت وگو با فارس می گوید" :تاکنون حدود  30الی 40

مدل عروسک و اسباببازی ایرانی تولید کردهام که بعد از
مدتی نیز ورشکسته شدم؛ اگر نمونه اسباب بازی هایی را
که تولید کرده بودم در مکانی نگهداری می کردم تاکنون
به یک نمایشگاه بزرگ مبدل می شد! در گذشته بنده
مجبوربهتولیدبودمبهطورمثالامروزیکعروسکبامدل
نشسته تولید میکردم و فردا میدیدم که همان عروسک
از چین به کشور وارد شده است و زیر قیمت تولیدکننده
ایرانی در بازار پخش می شود ،به همین منظور به تولید
مدل دیگری از اسباب بازی های ایرانی می پرداختم اما
چین عروسکها را با زرق و برق بیشتری تولید و با کیفیت
و قیمت کمتری وارد بازار ایران میکرد.
▪مسیر رشد این صنعت متوقف خواهد شد؟

اگرچه تولیدات داخلی رو به گسترش است و هم اکنون
شرایط خوبی فراهم شده است اما باید بدانیم که هنوز
میزان تولید داخلی ،حدود  10درصد از نیاز بازار است
و مابقی وارداتی و عمدتا چینی است .عالوه بر آن میزان
واردات در سال های  94و  95به شدت رشد کرده و از
مقادیر قابل توجه سال  90هم پیشی گرفته است .یک
علتاحتمالیاینموضوع،ثابتنگهداشتنمصنوعینرخ
ارز توسط دولت یازدهم از سال  92تا  95است؛ موضوعی
که دوباره به نفع واردات و چینی ها و به ضرر تولید داخلی
است .اگرچه پایین نگه داشتن نرخ ارز از منظر کنترل
قیمت ها و نرخ تورم اقدام مثبتی است اما از جهت کمک
به تولید و صــادرات و کنترل قاچاق و تورم ،مورد انتقاد
بسیاری از تولیدکنندگان و باالخص صادرکنندگان واقع
شده است .این موضوع ،در کنار مسائل دیگری چون نبود
نقدینگی برای بنگاه ها و مشکالت فضای کسب و کار که
هنوز حل نشده است ،نگرانی هایی جدی در خصوص
تداوم رشداین صنعت ایجاد کرده است .امید است که با
توجه بیشتر به این صنعت حساس ،فرهنگی ،راهبردی و
پرسود ،روند توسعه این صنعت متوقف نشود.
منابع ]i[ :بیانات در دیــدار اعضای شــورای عالی
انقالب فرهنگی92.09.19 ،
[ ]iiکتاب صنعت اسباب بــازی ایــران ،فرصت ها و
چالشها ،نشر نوبان ،1395 ،صفحه .44

...

آسیب شناسی

معضالت صنعت اسباب بازی از
نگاه فعاالن
در این بخش نگاهی خواهیم داشت بر معضالت صنعت
اسباب بازی از نگاه فعاالن این صنعت .این بخش تلخیصی
است از کتاب صنعت اسباب بازی ایران؛ فرصت ها و چالش
ها که به کوشش کارگروه ارزیابی آسیب ها و فرصت های
کارآفرینی صنعت اسباب بازی ،در سال  1395منتشر
شده است.
شجاع الدین موسی زاده ،صاحب صنایع موسی زاده:
یکی از مشکالت ،ناپایداری تصمیم های دولتی است.
بخشنامه ای صــادر و ورود اسباب بــازی قطع می شود.
تولیدکننده شروع به تولید می کند ،ولی هفته بعد ،ورود
اسباب بازی آزاد می شود.
هادی اسماعیلی ،مدیرعامل شرکت نادکو :تهدید
سرمایه گذاری زیاد است.
من به دنبال جذب سرمایه گــذاری حتی در ازای دادن
سهام هستم اما هنوز موفق نشده ام .هزینه تحقیق و توسعه
پایین است اما امکان کپی در این زمینه زیاد و ارزش سرمایه
گذاری پایین است.
او درباره متولی این حوزه هم می گوید :مهمترین ضعف
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،نبود ساز و کار
ثبت پیگیری طرح هاست.
شورای نظارت بر اسباب بازی باید در حد یک معاونت در
کانون ،فعالیت کند تا قدرت نفوذش افزایش یابد.
محسن رجبی ،مدیر گروه تولیدی بازیتا :حوزه اسباب
بازی هم مانند دیگر بخش های اقتصادی کشور مشکالت
بسیاری دارد .ما مدت هاست که از نظر مالی و اقتصادی
مشکل داریم .البته این موضوع منحصر به بخش اسباب
بازی در کاالهای فرهنگی نیست ،ما در فروش کتاب هم
در وضعیت بحرانی قرار داریم .او همچنین تاکید می کند
که این صنعت ایران ،در زمینه فروش وتجاری سازی هم
مشکل دارد.
حسین سیرانی ،مالک ماتیلوس :فضای فروشگاه های
اسباب بازی در ایران نابه سامان است .عرضه درست بر
تولید مقدم است .باید کارهای زیرساختی در تولید ،عرضه
و طراحی اسباب بازی انجام شود.
امیر سهرابی ،مدیر کارگاه تولید و نمایشگاه اسباب
بازی و کارشناس ادبیات نمایشی :خانواده های ایرانی
خیلی فروشگاه محور هستند و به دنبال خرید اسباب بازی
های خوش رنگ و لعاب و دارای پیچیدگی مکانیکی و فنی
هستند.
فروشگاه ها به جای آنها فکر می کنند .اما خانواده هایی هم
هستند که به خرید اسباب بازی فکر می کنند و دقت دارند
که اسباب بازی های سازنده و خالقانه بخرند.
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