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ســـرمقالـــه

جور دیگر باید دید

سال 1400 بر همه شما عزیزانی که یک سال از خوانندگان و مخاطبان مجله ما بودید مبارک. خدا را شاکریم که اجازه داد 
تا سالی دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. سال هایی که گذشت به قدری سخت بود که هر سالمان دریغ از پارسال شده 
است و این به معنای شروع سالی سخت تر نسبت به سال گذشته است.  باید کمر همت ببندیم و این سال را هم با هوشیاری و 
تالش مضاعف پشت سر بگذاریم.  سختی های زندگی سبب شده تا ما روح شکرگزاری که از بزرگترین نعمات برای ما انسان ها 
است را از دست بدهیم. اما روح شکرگزاری چیست؟ هر وقت توانستید با تمام گرفتاری ها و مشکالت زندگی باز هم خندان 

و بانشاط و سپاسگزار خداوند باشید، روح شکرگزاری را در خود نهادینه کرده اید.
خیلی دیگر از خصوصیات انسانی نیز از میان ما رخت بر بسته است. حامی بودن، همدلی، عشق، صمیمیت، خودشناسی، 

خداشناسی، جالی دل و ... که نبود آنها تاثیرات مهلکی را بر زندگیمان گذاشته است. 
اواخر سال 1399 در انتخابات تشکلی دعوت شدم که خودم به شخصه عرق خاصی به آن تشکل داشتم ولی با یک تغییر 
بزرگ در آن تشکل مواجه شدم و با اینکه عده زیادی از آن گروه، جلسه را ترک کردند، بقیه بدون در نظر گرفتن نظرات 
دوستان و همکاران خودشان ادامه راه دادند و انتخابات انجام شد. مگر نه این است که وقتی ما تشکلی را تشکیل می دهیم 
برای همه اعضای آن گروه از صنف و صنعت است؟ چرا عده ای تمام منافع را برای خودشان می خواهند و به فکر بقیه نیستند؟ 
مگر تاریخ شرکت های بزرگ را نخوانده اید؟ آنهایی که دیدگاه شان منفعت طلبی بود بعد از مرگ شرکت های خود را از دست 
دادند و دیگر نامی هم از آنان باقی نماند. سه برند بزرگ کفش کشور خودمان چه شدند؟ مرحوم ایروانی و بقیه کجا هستند؟ 

به خاطر می آورم وقتی انقالب شد به آنها مفسد فی االرض می گفتند. ما به دنبال چه هستیم و به کجا می خواهیم برسیم؟ 
ما انسان هستیم و از انسانیت خود دور افتاده ایم به همین دلیل حالمان بد است و از چیزی رضایت نداریم. بیایید به دنیا 
عاشقانه نگاه کنیم و به یکدیگر و کارکنان و رقبا عشق بورزیم و به قول شاعر به نام معاصر چشم ها را باید شست جور دیگر 

باید دید.

 به امید فرداهای بهتر،  شاد و پیروز با ایده های مثبت
افشین شادي مهر
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سخـن دوم

هدف دست یافتنی است
هر لحظه، هرماه و هر سال را با نام خداوند آغاز می کنیم. در اولین ماه از سال 1400 خورشیدی ما نیز با نام و 
یاد خداوند آغاز کردیم برای شروعی دوباره و با استعانت از درگاه یزدان، امید داریم تا در این سال نیز همانند 
سال های گذشته بتوانیم تا به عنوان یک رسانه در خدمت اهالی صنف و صنعت بزرگ چرم و کفش کشور باشیم. 
تقارن سال نو خورشیدی با شروع ماه مبارک رمضان را نیز می توان به فال نیک گرفت تا در این کارزاری که 

جوالنگاه ویروس کرونا شده بتوانیم از جسم و روح خود همزمان مراقبت کنیم.
مجله اخبار صنعت چرم و کفش، طبق روال سالیان گذشته امسال نیز 12 شماره از نشریه را منتشر خواهد کرد. عالوه بر آن در 
نظر داریم یازدهمین کتاب اطالعات صنایع چرم و کفش ایران را نیز به چاپ برسانیم. اگر عمری باقی ماند و نمایشگاه های دنیا نیز 

از سر گرفته شد به طور حتم مجله التین اخبار صنعت چرم و کفش نیز برای حضور در نمایشگاه ها به چاپ خواهد رسید.
سال گذشته تمام سعی و تالش خود را کردیم تا در کنار شما باشیم و اخبار و اطالعاتی که در صنعت می گذرد را در اختیارتان قرار 
دهیم هر چند که هر از گاهی هم مورد بی مهری قرار گرفتیم. شاید دیگر لزومی نداشته باشد از اتفاقات و وقایعی که سال گذشته 

با آن دست به گریبان بودیم یاد کنیم چرا که نهایتا تاثیر آن بر زندگی و کسب و کارمان کامال مشهود است. 
در کتابی می خواندم که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در شرایطی الزم و ضروری است که شرایط حالت نرمال و ثابتی داشته 
باشد. اگر شرایط به گونه ای بود که  هیچ ثباتی در آن دیده نمی شد، انواع برنامه ریزی ها قطعا جواب نخواهد داد. اما این امر نباید 
مانع هدف گذاری ما شود. اهداف باید مشخص و معلوم باشد و بعد بستگی به شرایط و به صورت اقتضایی راه کارها را برای رسیدن 
به هدف بررسی کنیم. تمام حوزه های زندگی در هدف گذاری ها مهم هستند از حوزه کسب و کار گرفته تا مسائل خانواده، سالمتی 

و بهداشت. 
به طور مثال اگر شما در حوزه کسب و کار برای رسیدن به مقدار معینی درآمد هدف گذاری کرده اید و یا این که یکی از اهدافتان 
صادرات محصوالت تولیدی خودتان است، برای هر کاری که به صورت روزانه انجام می دهید باید این هدف را مد نظر داشته باشید 
و سمت و سوی حرکتتان به این هدف باشد. همانند برنامه های مسیریاب که با انتخاب مبدا و مقصد، شما را به سمت مقصد راهنمایی 
می کند. اگر هم مسیر را اشتباه رفتید باز هم راه جدید را به شما برای رسیدن به مقصد نشان می دهد. مقصد ما همان هدفی است 
که برای خودمان تعیین کرده ایم و اگر تمام مشکالت و اتفاقات سر راهمان سبز شدند باز هم باید از یک مسیر دیگر به مقصد و 

هدف خودمان برسیم.

امیدوارم سال پیش رو سالی سرشار از موفقیت های روزافزون برای همه ایرانیان باشد. 

شراره کدخدازاده
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اخبــــار

مراکز مرتبط با صنوف هم 
باید در تعطيلی های کرونا 

تعطيل باشند

اخبار

قاسم نوده فراهانی: در تعطيلی های کرونا بايد مراکز مرتبط با صنوف هم 
تعطيل باشند. 

رئيس اتاق اصناف تهران در خصوص تعطيلي اصناف به جهت کنترل و 
جلوگيري از شيوع ويروس کرونا گفت: پيشنهاد ما اين بود که به جز اصناف، 
بانک ها، بيمه و مابقي مراکز مرتبط با صنوف هم تعطيل باشند که مورد قبول 

واقع نشد.
قاسم نوده فراهاني، تصريح کرد: وقتي اصناف تعطيل مي کنند، اما بانک و 
تامين اجتماعي و دارايي باز باشند، صاحبان اصناف براي انجام کارهاي خود به 

اين مراکز مي روند و عمال باز هم قرنطينه به درستي اجرا نمي شود.
وي در ادامه تاکيد کرد: ما بايد به مردم آگاهي بدهيم تا دستورالعمل هاي 
بهداشتي گفته شده را رعايت کنند اما تنها با تعطيلي اصناف مشکل حل 

نمي شود مابقي مراکز هم بايد تعطيل باشند.
رئيس اتاق اصناف تهران افزود: پيشنهاد ما اين بود که به جز اصناف، بانک ها، 
بيمه و مابقي مراکز مرتبط با صنوف هم تعطيل باشند که مورد قبول واقع نشد.
نوده فراهاني بيان کرد: مشاغل گروه 2، 3 و 4 بايد تعطيل باشند و در 
خصوص باز بودن اصناف در شرايط کرونايي به 600 واحد صنفي اخطار داده 
شده است و بعد از اخطار دوم به ناچار بايد پلمب کنيم. اميدوارم بعد از تذکر 

نياز به برخورد قهريه نباشد.

منبع: اتاق اصناف تهران

چرم و فرش همدان خوشه 
می  شوند

معاون صنايع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان گفت: مطالعات 
خوشه صنعتی چرم و فرش به پايان رسيده و به زودی وارد مرحله اجرا می شود.

مسعود قربانی، معاون صنايع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان گفت: مطالعات پايش اين خوشه ها انجام شده و پايان فروردين وارد 
مرحله اجرايی خواهد شد تا برنامه های توسعه محور اين خوشه ها را اجرا کنيم.
وي افزود: فرايند توسعه خوشه های چرم و فرش سه تا پنج سال طول 
می کشد و در اين مدت توانمند سازی و ايجاد ارزش افزوده برای محصوالت 

توليد شده از سوی جامعه هدف را مدنظر داريم.
فرش  در خوشه  خوشه های صنعتی طرح های حمايتی هستند که 
توليدکنندگان و فعاالن در اين عرصه همچون يک شبکه به يکديگر پيوند 
می خورند و تا رسيدن به اهداف توسعه محور توسط دولت پشتيبانی می شوند.

معاون صنايع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان ادامه داد: 
در اين مدت مشکالت و نقاط ضعف خوشه ها که مانع عملکرد صحيح اين هنر 
صنعت شده موشکافانه بررسی و برای رفع آن ها برنامه های عملياتی اجرا می شود.
قربانی با اشاره به پراکندگی افراد شاغل در صنعت چرم و فرش در مناطق 
مختلف استان همدان، تصريح کرد: حدود پنج هزار نفر در زمينه فرش و يک 

هزار و ۵00 نفر در عرصه چرم تحت حمايت خوشه قرار می گيرند.
به گفته وي چرم و فرش جزو کسب و کار هايی است که بيشترين امتياز را 
برای توسعه کسب کرده و مدل خوشه مناسب ترين شيوه برای توسعه و تقويت 

اين هنر های اصيل انتخاب شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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طرح سوال از وزیر صمت 
در مورد واردات مواد اوليه 

کيف، کفش و پوشاک

بهره  برداری از کارخانه 
توليد پوست دامی و ژالتين 

خوراکی در آذربایجان شرقی
مجتبی توانگر ، مسئول کميته ناظر مجلس بر تنظيم بازار از طرح سوال از وزير صمت 
درخصوص وضعيت نابسامان واردات مواد اوليه صنوف پوشاک، کيف و کفش خبر داد.
توانگرگفت: طی بازديدهای ميدانی فراکسيون اصناف و اشتغال مجلس، در 
روزهای آغازين سال از کارگروه تامين و توزيع مواد اوليه صنوف پوشاک، کيف و 
کفش بازديد کرديم تا موانع توليدشان را جويا شويم.  در اين بازديد ميدانی دريافتيم 

دو مانع اساسی در تامين و توزيع مواد اوليه اين صنوف وجود دارد.
مانع اول آن است که واحدهای توليد داخلی مواد اوليه مانند نخ، پارچه، چرم 
و غيره در حالی که تنها بخشی از نياز کشور را می توانند تامين کنند اما با سوء 
استفاده از قانون »حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمايت از 
کاالی ايرانی« تامين وارداتی کسری مواد اوليه را تحت سيطره قرار داده و با ايجاد 
عدم تناسب بين عرضه و تقاضا، قيمت ها را سرسام آور باال نگه داشته و با تحميل 

هزينه های غير واقعی به مصرف کننده سوداگری می کنند.
عضو شورای اقتصاد در مورد مانع دوم گفت: مواد اوليه تامين شده اعم از توليد 
داخل يا وارداتی، به جای توزيع شفاف به صورت قطره چکانی وارد بازار می شود و به 
دليل عدم استقرار سامانه جامع تجارت ايران و زيرسامانه های انبارداری و رهگيری 

کاال، موجودی کشور قابل رصد نيست و مافيای اقتصادی شکل گرفته است.
وی ابراز اميدواری کرد: با دريافت پاسخ وزير، يکی از مشکالت توليد در اين 
صنعت کليدی که همانا تأمين و توزيع مواد اوليه با قيمت واقعی است برطرف 

شود. از حق ملت ذره ای کوتاه نخواهيم آمد.
منبع: فارس

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربايجان شرقی خبر داد: کارخانه توليد 
پوست دامی و ژالتين خوراکی در آذربايجان شرقی به بهره برداری می رسد.

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از بهره برداری کارخانه توليد پوست 
دامی و ژالتين خوراکی در آذربايجان شرقی خبر داد.

حسين فتحی در جريان بازديد از  کارخانه چرم سازی در شهرک صنعتی چرم 
تبريز با اشاره به برنامه های اين اداره کل در راستای رفع موانع توليد استان اظهار 

کرد: با تمام توان و ظرفيت از توليد و سرمايه گذاری در استان حمايت می کنيم.
وی با بيان اينکه  آذربايجان شرقی مهد صنعت چرم است، افزود: اين واحد 
چرم سازی که در سنوات گذشته توسط دو کارآفرين جوان استان خريداری شده 
بود، با همت و تالش بی وقفه اين دو جوان متخصص به چرخه توليد بازگشته و 
گام های اساسی برای نصب ماشين آالت پيشرفته برداشته شده و در  چند روز آتی 
به چرخه توليد بازگشته و به بهره برداری خواهد رسيد. با بهره برداری از اين واحد 
چرم سازی در استان چندين محصول استراتژيک از جمله پوست دامی با قابليت 

تبديل به ژالتين خوراکی به عرصه توليد و به بهره برداری خواهد رسيد.
منبع: ایسنا

جهش 2 برابری توليد 
صنایع پوشاک و چرم 

عضو هيات رئيسه انجمن توليدکنندگان صنايع چرم ايران از جهش 2 برابری 
توليد صنايع نساجی، پوشاک و چرم  در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸خبر داد.

سيد جواد حسينی خواه افزود: اين تجربه موفق در شرايطی حاصل شد که 
کارآفرينان صنايع نساجی، پوشاک و محصوالت چرمی درسال ۹۹ با انبوه مشکالت 
ناشی از شيوع بيماری کوويد۱۹ ، تحريم ها و مهم تر از آن چالش حاد در مسير تامين 
مواد اوليه مواجه بودند. اين افزايش توليد در شرايطی اتفاق افتاده که غول های 
صنعت نساجی، پوشاک و چرم دنيا با کاهش شديد توليد و زيان های هنگفت ناشی 

از شيوع کرونا مواجه شده اند.
حسينی خواه گفت: توليدکنندگان پوشاک و چرم که همواره در برنامه ريزی در 
بستر توليد با مشکل واردات قاچاق کاالی خارجی مواجه اند، طی چند سال اخير با 

عقب نشينی قاچاق چيان از واردات قاچاق رو به رو شدند.
وی توضيح داد: به لحاظ افزايش نرخ ارز در سال های اخير قاچاقچيان به اين 

نتيجه رسيدند که ديگر واردات قاچاق پوشاک برايشان مقرون به صرفه نيست.
اين اتفاق خوب باعث شد مصرف کنندگان از خريد پوشاک و کاالی چرمی توليد 

داخلی استقبال و از خريد مشابه خارجی با قيمت های گزاف خودداری کنند.
وی ادامه داد: کرونا و کاهش سفر های خارجی اتفاق ديگری بود که واردات  

چمدانی را به حداقل رساند.
منبع: اقتصادگردان

افزایش 3 برابری هزینه 
پوشاک و کفش نسبت به 

 سال 1390
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از افزايش 3 برابری هزينه 

پوشاک و کفش نسبت به سال ۹0 خبر داده است.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارشی از بررسی هزينه های پوشاک 
و کفش در سبد مصرفی خانوارهای کشور طی سال ۹0 تا ۹۸ را منتشر کرده است. 
طبق اين گزارش، متوسط هزينه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی 
سال های ۹۸-۱3۹0 روندی افزايشی داشته است و از حدود ۸7 هزار ميليارد ريال 
در سال ۱3۹0 به 2۸4 هزار ميليارد ريال در سال ۱3۹۸ رسيده است، به طوری که 
در سال ۱3۹۸ هزينه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بيش از 3 برابر مقدار آن 

در سال ۱3۹0 شده است.
بر اين اساس متوسط هزينه پوشاک و کفش خانوارهای شهری در کشور طی 
سال های ۹۸-۱3۹0 روندی افزايشی داشته است و از حدود ۸7 هزار ميليارد ريال 

در سال ۱3۹0 به 2۸4 هزار ميليارد ريال در سال ۱3۹۸ رسيده است.
منبع: اخبار صنعت چرم و کفش



فروردین 1400

6 اخبار صنعت چرم و كفش

اخبار

هدف گذاری 920 میلیون دالری بنگالدش در صنعت چرم!
بنگالدش در سال مالی جاری )ژوئيه 2020 تا فوريه 202۱( ۹20 ميليون 
دالر در صنعت چرم هدفگذاری کرده بود در حالی که طبق آمار در هشت ماهه 
نخست سال، 602 ميليون دالر از ميزان هدف گذاری شده محقق شده است. 
همچنين در هشت ماه نخست سال مالی جاری )ژوئيه 2020 – فوريه 202۱( 
بنگالدش 606 ميليون دالر آمريکا محصوالت چرمی به کشورهای ديگر صادر 
کرده است که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.۱۵ درصد کاهش 

نشان می دهد.
 بيشترين محصول صادراتی بنگالدش در اين مدت کفش  چرمی به ارزش 37۸ 
ميليون دالر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده صادرات چرم آماده شده در 
هشت ماه مذکور 73.4 ميليون دالر آمريکا برآورد شده که نسبت به مدت مشابه 
سال مالی قبل بيش از ۱2 درصد کاهش داشته است. همچنين درآمد حاصل از 
صادرات ساير کفش ها 2۱۸.۸4 ميليون دالر آمريکا بوده که اين ميزان مطابق با 

عملکرد سال قبل بوده است.
طبق سالنامه جهانی کفش 2020، در سال 20۱۹ بنگالدش هشتمين 

توليدکننده بزرگ کفش با توليد 407 ميليون جفت کفش در جهان بوده است.
world footwear :منبع

چرم سازی Spoor سیستم ردیابی چرم را راه اندازی کرد
چرم سازی Spoor که آخرين دباغخانه باقيمانده در کشور دانمارک است، 
سيستم رديابی جديدی را راه اندازی کرده که می تواند فرايند توليد چرم را از 

مبدا تا محصول نهايی رديابی کند.
چرم سازی Spoor که زيرمجموعه شرکت Scan-Hide است با استفاده از 
تکنولوژی ليزر، پوست را از مبدا به گونه ای شماره گذاری می کند که اين شماره 
در کل مراحل تبديل پوست به چرم، بر روی پوست باقی می ماند. نکته قابل 
توجه اين است که با اسکن شماره حک شده بر روی پوست، می توان اطالعات 
کاملی از مشخصات حيوان، محل تولد حيوان، کشور و مزرعه ای که حيوان در 
آن پرورش يافته است، نوع تعذيه حيوان و کشتارگاه و مسئول کشتار و ساير 

اطالعات ديگر را رديابی کرد. بديهی است که دسترسی به اين داده های جامع، 
اين امکان را برای برندهای توليدکننده محصوالت چرمی فراهم می کند تا مواد 

اوليه مورد نياز را با توجه به معيارهای خاص خود انتخاب کنند.
به گفته مايکل، مدير عامل شرکت Scan-Hide اين طرح از نمونه  طرح های 
رديابی موادغذايی الگوبرداری شده است که در حال حاضر يک روش استاندارد 
محسوب می شود و در بسياری از کشورهای جهان با استفاده از اين روش، مواد 
خوراکی از مبدا تا محصول نهايی رديابی می شوند. وی افزود: معتقديم همان 
طور که مصرف کنندگان عالقمند هستند از منشاء و مبداء خوراکی هايی که 
مصرف می کنند مطلع شوند، ما نيز تالش می کنيم با استفاده از اين سيستم 
رديابی، اين امکان را برای مشتريانی که به دنبال کيفيت محصوالت چرمی 

هستند فراهم کنيم.
به گفته وی با استفاده از اين روش می توانيم منشا انواع پوست را از مزارع 
پرورش دام رديابی و اطمينان حاصل کنيم که فرايند توليد چرم از مبدا تا 

محصول نهايی به درستی مديريت شده باشد.
international leather maker :منبع

احتمال افزایش قیمت کفش در آمریکا
کارشناسان اقتصاد بازار در آمريکا پيش بينی کرده اند که احتمال افزايش 

قيمت کفش در تابستان در خرده فروشی های آمريکا وجود دارد.
به دنبال شيوع ويروس کرونا و بروز بحران اقتصادی در اياالت متحده آمريکا که 
منجر به واردآمدن خسارت  های مالی و اقتصادی فراوانی شد،  اکنون برآوردهای 
آماری از سوی موسسات آماری و اقتصادی آمريکا نشان می  دهد که وضعيت 

اقتصادی خرده فروشی های آمريکا رو به بهبود است.
با اين حال به نظر می رسد که بحران  اقتصادی ناشی از کرونا بر قدرت خريد 
مصرف کنندگان تاثير گذاشته و موجب افزايش قيمت های خرده فروشی، از 

جمله کفش شده است.
گری رينز، اقتصاددان و تحليل گر بخش توزيع کنندگان کفش و خرده فروشی های 
آمريکا می گويد: قيمت کفش از زمان همه گيری کرونا، تنها برای مدتی پايين باقی 
ماند در حالی که در ماه گذشته )آوريل(، قيمت کفش به ويژه کفش مردانه  افزايش 

يافته است.  
اين روند افزايشی قيمت در ساير انواع کفش نيز  ادامه خواهد داشت. اما اين 
احتمال وجود دارد که در ماه های پايانی سال بار ديگر قيمت انواع کفش تغيير 

پيدا کند.
وی با اشاره به سه عامل تاثيرگذار بر قيمت کفش می گويد: در حال حاضر و 
با گذر از بحران کرونا، تقاضای مصرف کننده در حال افزايش است و اين امر 

می تواند در قيمت گذاری کفش موثر باشد.
ين، به  ز ا ينز، بسياری از شرکت های توليد کفش پيش ا به گفته را
سرمايه گذاران هشدار داده بودند محدوديت  در واردات و حمل و نقل کاال،  
ممکن است ده ها ميليون دالر برای آنها هزينه داشته باشد. حال در اين شرايط 
برندهای کفش برای جبران کاستی ها و خسارت هايی که در اين زمينه متحمل 
شدند،  مجبور به افزايش قيمت عمده يا خرده فروشی می کنند. راينز معتقد 
است که يکی از مهم ترين داليل افزايش قيمت مصرف کننده ، ضعف دالر 
آمريکا است چرا که به طور معمول با کاهش ارزش دالر، هزينه های توليد 

محصول افزايش می يابد.
footwear news :منبع

اخبار خارجي
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بریده جراید

شرایط تولید در گفت وگو با فعاالن صنایع خرد بررسی شد 

سطح درآمد، تاثیرگذارتر از کرونا 
کرونا جهانی را به چالش کشيد. تغييرات اقتصادی را می توان در کنار 
تغييرات فرهنگی در بيش از يک سال اخير مشاهده کرد و شايد در زمانی 
نه چندان دور، رفتارهای فعلی بخشی از فرهنگ جهانی در حوزه بهداشت 

شود.
کشورهای ضعيف که به طور معمول هميشه دچار آسيب های بيشتری 
می شوند، شايد هنوز هم با چالش های اقتصادی روبه رو باشند اما اقتصادهای 
قوی تر توانسته اند با مديريت درست به نوعی بحران موجود را کنترل کنند و 

آسيب کمتری متوجه آنها شود.
توليد وابسته به بازار است و تيراژ متناسب با فروش انجام می شود. اگر 
کااليی توليد شود اما فروش نرود، سرمايه به واحد صنعتی برگشت داده 

نمی شود و اين مسئله سرمايه در گردش را با خطر آب رفت مواجه می کند.

واحدهای صنعتی تولید می کنند
يران درباره وضعيت  حسن نصيريان، عضو هيات مديره انجمن چرم ا
که  زمانی  ز  ا گفت:  چرمی  محصوالت  حوزه  در  توليدی  واحدهای 
محدوديت های کرونايی دوباره آغاز شد، فروشگاه های تعطيل دچار افت 
فروش شدند اما واحد صنعتی فعاليت خود را ادامه می دهند و توليد در حال 
انجام است. نمی توان فعاليت توليدی را برای مدت طوالنی متوقف کرد. 
عالوه بر اين، فعال وزارت بهداشت صحبتی از تعطيلی واحدهای توليدی 
نکرده است. برخی محصوالت وابستگی زيادی به مد دارند از جمله پوشاک و 
محصوالتی مانند کفش. برخی توليدکنندگان اين صنايع عنوان می کنند با 
تعطيلی فروشگاه ها و افت فروش آنها، توليدکنندگان ناچار به کاهش توليد 
هستند، زيرا انبار شدن محصوالت باعث می شود برای سال آينده به عنوان 
کاالی از مد افتاده برگشت بخورند يا بايد آنها را با نرخ پايين تری به حراج 

بگذارند؛ بنابراين برخی توليدکنندگان ناچارند با بازار هماهنگ باشند.
 اين کارشناس حوزه صنايع خرد در اين باره توضيح داد: اين مسئله برای 
تعطيالت و توقف فروش طوالنی مدت صادق است؛ بنابراين تعطيالت دو 
هفته ای يا يک ماهه منجربه توقف توليد و تعطيلی واحد صنعتی نمی شود. 
توليد محصوالت انجام می شود اما با تعطيلی فروشگاه ها و بازار به عنوان 

موجودی در انبار کارخانجات دپو می شوند.

 او ادامه داد: اگر موجودی انبارها باال برود، در ادامه شرکت توليدکننده دچار 
کمبود نقدينگی می شود و ممکن است برای آن مشکالت مالی به وجود آيد. 
تعطيالت کرونايی مقطعی می تواند در کوتاه مدت اين مشکالت را ايجاد کند.

کمبود نقدینگی محتمل است
عضو هيات مديره انجمن چرم ايران يادآور شد: برای تامين هزينه هايی مانند 
خريد مواد اوليه موردنياز، پرداخت دستمزد کارگران، ماليات، آب، برق و...، 
بايد فروش انجام شود تا صنعتگر بتواند چراغ بنگاه اقتصادی خود را روشن نگه 
دارد و توليد ادامه داشته باشد. اگر تعطيالت طوالنی شود، به ناچار توليدکننده 
بايد تيراژ را متناسب با وضعيت بازار کاهش دهد و در نتيجه هزينه های جاری 

تامين نخواهد شد.
نصيريان اظهارکرد: تعطيالت چندروزه ممکن است وقفه ای در نقدينگی 
ايجاد کند که در اين باره اگر بانک ها همراهی کنند و تسهيالت در اختيار 

واحدهای توليدی قرار دهند، مشکل حادی پيش نخواهد آمد.

قدرت خرید مردم تاثیرگذارتر از کرونا
اين فعال صنعت با اشاره به سطح درآمد مردم و تاثير آن در توليد و بازار، 
افزود: تمام اما و اگرهايی که در حوزه توليد و بازار محصوالت چه در صنايع 
بزرگ و چه خرد در شرايط کرونايی مطرح می شود، به موضوعی مهم تر بستگی 
دارد و آن هم توان خريد مردم است. آنچه از وضعيت موجود برآورد می شود، 
کاهش روزبه روز قدرت خريد مردم است. به عنوان مثال، اگر پيش تر فردی 
ساالنه 2 جفت کفش خريداری می کرد، درحال حاضر به دليل افزايش قيمت ها 
و ناکافی بودن ميزان درآمدها، ممکن است هر 2 سال يکبار مبادرت به خريد 

يک جفت کفش کند. 
عضو هيات  مديره انجمن چرم ايران تصريح کرد: تاثير اين موضوع در توليد 
بيش از مسائل موقتی مانند شيوع ويروس کروناست. پيش تر هم فعاالن بازار 
خودرو عنوان کردند با کاهش قدرت خريد مردم، سنتی که در بازار خودرو 
وجود داشت و صاحبان خودرو هر بار خودروهای خود را با مدلی باالتر تعويض 
می کردند، از بين رفته است. افراد ترجيح می دهند با تعمير خودرو حداکثر 

استفاده را از مدل قديمی خود بکنند.
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گزارش

کرونا مانع رشد تولید شد
نصيريان در ادامه با بيان اينکه پيش از کرونا، توليد با تحريم روبه رو بود، 
عنوان کرد: پيش از کرونا، توليدکنندگان با عبور از بحران های تحريمی 
به دنبال رشد توليد بودند اما شيوع يک باره اين ويروس، همه نقشه ها را نقش 
بر آب کرد و باعث شد ميزان توليد و فروش سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش 
پيدا کند. درحالی که با بسته شدن مرزها به روی کاالهای مشابه توليد داخل، 
توليدکنندگان در حال افزايش سهم خود در بازار داخل بودند. هنگامی که 
کرونا شيوع پيدا کرد، در کنار مسئله تحريم، باال رفتن نرخ مواد اوليه، ارز و... 
همه آنها سبب شد قدرت خريد مردم بسيار کاهش پيدا کند و اين امر به طور 
مستقيم روی ميزان توليد واحدهای صنعتی تاثير گذاشت. تمام کاالهای 

صنعتی به استثنای محصوالت غذايی درگير اين معضل بودند و هستند.

کرونا و تعدیل نیرو
نصيريان درباره وضعيت اشتغال و تعديل نيرو در واحدهای توليدی 
اظهارکرد: همان طور که در باال عنوان شد با عبور از وضعيت بحرانی تحريم 
و ممنوعيت واردات، توليدکنندگان به دنبال افزايش تيراژ بودند. اگر اين امر 
محقق می شد، اشتغالزايی هم به دنبال داشت اما با همه گيری اين ويروس، 
پيش بينی افزايش توليد محقق نشد؛ در نتيجه افزايش نيرو هم انجام نشد. 
وی ادامه داد: برخی توليدکنندگان هم برای حفظ توليد و با توجه به کاهش 
تيراژ توليد، ناگزير شدند تعديل نيرو داشته باشند. هرچند برخی ديگر از 
توليدکنندگان هم در حوزه مسئوليت اجتماعی با وجود بيکاری نيروها، 
کارگران را تعديل نکردند و سعی کردند با وجود نامساعد بودن وضعيت 

اقتصادی، کارگران خود را بيکار نکنند.

تغییر شیوه فروش تولیدکنندگان
يکی از دستاوردهای شيوع ويروس کرونا، جدا شدن  اجباری توليدکنندگان 
صنايع خرد از روش های سنتی بود. آنها ناگزير شدند برای ادامه فعاليت ها 
بيشتر به سوی شيوه های نوين توليد و فروش محصوالت پيش بروند. عضو 
هيات مديره انجمن چرم ايران در اين باره گفت: يکی از تغييراتی که در 
شيوه های فروش در صنايع چرمی رخ داد، افزايش سطح فروش محصوالت 
به شکل غيرحضوری و اينترنتی بود. به عنوان مثال، من به عنوان توليدکننده 
اگر پيش تر فقط يک درصد فروش اينترنتی داشتم و اين عدد در سال ۹۹ به 

حدود ۸ درصد رسيد.
 نصيريان افزود: فروشگاه های اينترنتی در شرايط کرونا فعال تر شدند، به ويژه 
اينکه برای ترغيب افراد به خريد مشوق هايی هم درنظر گرفته می شود. بسياری 
از توليدکنندگان بزرگ در حال اصالح زيرساخت های فروشگاه های اينترنتی 
خود هستند تا در شرايط مشابه کرونا، تيراژ توليد دچار آسيب نشود. پيش بينی 

اين است که فروش اينترنتی امسال نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کند.

تولیدکنندگان بزرگ وضعیت مطلوب تری پیدا کردند
ز ديگر فعاالن صنايع خرد وضعيت توليد در  ه ا سيدجواد حسينی خوا

دوره سونامی کرونا گفت: سال گذشته توليدکنندگان همزمان با افزايش 
نرخ ارز، با شيوع يک باره ويروس کرونا روبه رو شدند و اين فشاری مضاعف 
بر توليد بود. وی افزود: با بسته شدن مرزها و ممنوعيت واردات رسمی و 
همچنين با افزايش نرخ ارز که واردات غيررسمی هم صرفه اقتصادی نداشت، 
توليدکنندگان به دنبال افزايش تيراژ بودند. اما با همه گيری کروناويروس 
فروش با رکود روبه رو شد، البته توليدکنندگان در ادامه راهکارهای برون رفت 
از آن را پيدا کردند. او ادامه داد: در سال ۱400 با ثابت شدن نسبی نرخ ارز 
توليدکننده روشن تر می تواند برنامه ريزی داشته باشد. درحال حاضر که 
پيک چهارم کرونا دوباره آغاز شده و با تعطيلی های مقطعی روبه رو هستيم، 
اين امر به طور قطع نخستين آسيب را به فروش محصوالت توليدی می زند. 
اين فعال صنعت با بيان اينکه در توليدکنندگان بزرگ سال ۱3۹۹ با وجود 
شيوع ويروس کرونا شرايط بدی نداشتند، گفت: ميدانی بسيار رقابتی، 
توليدکنندگان را به شرايط مطلوب نزديک کرد. به نوعی توليدکنندگان 

آبديده تر و خريداران واقعی شدند.

فروشندگان خرد در حال کوچک شدن
حسينی خواه در پاسخ به اين پرسش که منظور از خريداران واقعی چيست، 
گفت: با توجه به وضعيت اقتصادی موجود کشور، هزينه ها اعم از ماليات، 
اجاره بها، نرخ مواد اوليه و هزينه های جاری بسيار باال رفته است و اين امر 
مربوط به يک صنعت نبوده و تمام بنگاه های اقتصادی کشور را درگير کرده 

است. 
وی ادامه داد: برخی خريداران کاالها، فروشندگان خرد هستند که قدرت 
پيش بينی و تحليل آينده را ندارند. آنها به رفع نيازهای کوتاه مدت خود 
مشغول هستند. به عنوان مثال، با کمترين سود محصوالت را به فروش 
می رسانند. اما اين امر با برخورد با تکانه هايی غيرقابل پيش بينی آسيب 
جدی به کسب وکار وارد می کند و حتی منجربه تعطيلی آن هم می شود. او 
گفت: با سودهای 20 درصدی بانکی، افزايش نرخ ارز، افزايش ميزان ماليات، 
خواب کاال، برگشت محصوالت و... بايد توليدکننده و فروشنده برآورد درستی 
از ميزان سود داشته باشند تا در واقع دخل و خرج با هم همخوانی داشته و 
وضعيت مالی به گونه ای باشد تا در شرايط اضطراری واحد توليد دچار آسيب 

جدی و خطر تعطيلی قرار نگيرد.
می بينيم.  کمتر  خرد  فروشندگان  و  توليدکنندگان  در  را  مر  ا ين  ا
حسينی خواه اظهارکرد: گاهی پيامد آسيب يک بخش، ديگران را هم درگير 
می کند و اگر توليدکنندگان و فروشندگان خرد نتوانند برآورد درستی از 
وضعيت موجود داشته باشند، ديگران را هم با خود پايين می کشند. وی ادامه 
داد: با شيوع کرونا خطرات و تهديدهای توليد افزايش يافت و آنهايی ماندند 
و می مانند که قدرت تحليل بيشتری نسبت به آينده داشته باشند. آنهايی که 
اين تجزيه وتحليل را از قبل نداشته باشند، کوچک می شوند يا از بين می روند. 
اين فعال صنعت با بيان اينکه امسال هم اين روند ادامه خواهد داشت، گفت: 
سال ۱400 موضوعات سياسی مانند انتخابات و برجام و مسائلی که اين 
اتفاق ها در دل خود دارند، تاثيرگذارتر از کروناويروس است؛ از اين رو تا تيرماه 
توليد با افت فروش روبه رو خواهد بود. البته فعاليت توليدی بايد انجام شود، 
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چون بازار نياز دارد اما با توجه به شرايط موجود اين نياز نهان است.
وی اضافه کرد: اين توليدکننده قدرتمند است که می تواند در سيستم 
ين نيازها دست پيدا کند.  ريابی نوين به ا توزيع و فروش خود با بازا
حسينی خواه با بيان اينکه پس از تير وضعيت به شرايط عادی برمی گردد، 
نتخابات بيشتر از شيوع  ثرات برجام و ا ز ا نی ا گفت: درحال حاضر، نگرا
ويروس کروناست. توليدکننده توانسته با توجه به همه گيری ويروس کرونا 
برنامه ريزی داشته باشد اما مسئله برجام و انتخابات قابل پيش بينی نيست 
و نياز به ريسک دارد. اين توليدکننده تاکيد کرد: برای مبارزه و ماندگاری در 
بازار بايد ريسک پذير بود اما اين خطر کردن هم بايد با برنامه باشد. در نتيجه 
بايد گفت با قدرت تحليل باال و ريسک پذيری می توان از بحران ها و در شرايط 

فعلی از وضعيت کرونايی کشور عبور کرد.

وضعیت امسال بهتر از گذشته
در ادامه قاسم سعيدی نژاد از ديگر فعاالن صنعت در پاسخ به وضعيت توليد 
و کرونا به مسائل سياسی آينده و نتايج آن اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم 
در حال پايان است و مشخص نيست دولت بعدی کيست؛ بنابراين شرايط 
امسال با سال گذشته به طور کلی متفاوت است. وی افزود: در بازار شب عيد 
۱3۹۹، توليدکنندگان بدون هيچ آمادگی وارد وضعيت بغرنج همه گيری 
ويروس کرونا نه تنها در کشور که در جهان شدند. وضعيت به وجود آمده، شبيه 
اين بود که يک وسيله نقليه به يکباره ترمز بزند. از اين رو توليد و به ويژه بازار 
آسيب جدی ديد. اين فعال صنعت با بيان اينکه در حال حاضر از آن شرايط 
غيرقابل پيش بينی عبور کرده ايم، گفت: سال گذشته تجربه بی سابقه ای برای 
کسب وکارهای جهانی رقم خورد اما با اين تجربه، پيش بينی می شود وضعيت 

بازار خيلی بهتر از سال گذشته باشد.
او يادآور شد: اين سياست های تصميم گيران است که تاثير زيادی در 
حوزه کسب وکار خواهد داشت اما به طور معمول وضعيت برای صنعتی مانند 
صنعت کيف و کفش اين گونه است که 6 ماه نخست سال نوعی رکود بر بازار 
حاکم است و نيمه دوم که فصل اوج فعاليت توليدکنندگان است بايد ديد 

سياست های دولت سيزدهم درباره توليد داخل چه خواهد بود.
 سعيدی نژاد در پايان تاکيد کرد: به دليل تغيير دولت، جهش ويروس کرونا 
از نوع اوليه به انواع انگليسی و افريقايی و... بايد احتياط های الزم را داشت؛ از 
اين رو توليدکنندگان داخلی بايد برنامه های توليد و فروش خود را برای امسال 
بر اين مبنا هدف گذاری کنند اما با توجه به تجربه های کسب شده کرونا و 

تعطيالت مقطعی نمی تواند تاثير جدی روی توليد داشته باشد.

پیامدهای کرونایی قابل پیش بینی شده است
روح اله زينلی يکی از توليدکنندگان ميانی صنعت درباره وضعيت توليد با 
سونامی کرونا به صمت گفت: اوج فروش توليدکنندگان برای ماه های دی 
و بهمن است که می توان گفت با توجه به وضعيت موجود )شيوع ويروس 
کرونا( بازار شب عيد به معنای سال های گذشته وجود نداشت. وی افزود: 
برای امسال چشم انداز روشنی برای وضعيت توليد و بازار متصور است، زيرا 
با ممنوعيت واردات کاالهايی که در داخل توليد می شوند، توليدکنندگان 

دقيق تر هدف گذاری کرده اند؛ در نتيجه در کنار اپيدمی شدن ويروس کرونا 
برنامه ها پيش بينی شده است.

اين فعال بازار صنعت با اشاره به تامين مواد اوليه و مشکالت آن در داخل 
افزود: در شرايط موجود هم اگر مواد اوليه در زمان مناسب به دست صنعتگر 
برسد، به راحتی می توان نياز بازار داخل و خارج را پوشش داد. همان طور که 
بارها عنوان شده، مواد اوليه توليد کشور دارای نوسانات قيمتی بسيار بوده 
که تاثير زيادی روی توليد و بازار داشته است. زينلی با اشاره به افزايش 
نرخ تمام شده محصوالت عنوان کرد: بخشی از بازار توليدکنندگان، بازار 
کشورهای همسايه است از اين رو مسائلی مانند پيامدهای شيوع ويروس 

کرونا که مسئله ای جهانی به شمار می رود، قابل پيش بينی است.

سخن پایانی
بنابراين گزارش به نظر نمی رسد بازار امسال نسبت به شرايط سال ۱3۹۹ 
وضعيت بدتری داشته باشد. توليدکنندگان و فعاالن بازار به هر ترتيبی بود اين 
شرايط بغرنج را پشت سر گذاشتند و با زحمت بسيار توانستند فعاليت خود را 
ادامه دهند. با توجه به ثبات نداشتن بازار داخل، پارامترهای زيادی وجود دارد 
که می تواند وضعيت را تغيير دهد اما به طور قطع، اپيدمی ويروس کرونا در کنار 
تحريم ها مشکالت نقدينگی را افزايش داد و با توجه به شرايط اقتصادی موجود 

کشور منجربه کاهش حجم سرمايه در گردش واحدهای توليدی شد.
در برآوردی کلی، از نظر فعاالن صنايع خرد، مسائل سياسی موجود از جمله 
انتخابات و برجام تاثير بيشتری از کروناويروس در توليد دارد و نگرانی موجود، 
بيش از پيک چهارم کرونا، مربوط به اين دو مسئله سياسی است. در حوزه 
کرونا و تحريم توليد به نوعی از گردنه بحران عبور کرده است. حال بايد منتظر 

بود و ديد در 3 ماه دوم سال حوزه سياست آبستن چه اتفاقاتی خواهد بود.

فاطمه امیر احمدی
منبع: روزنامه صمت
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به یاد مرحوم محسن خردمند، رئیس فقید اتحادیه سراجان

مرثیه اي براي یك بزرگ مرد
در نخستين  روزهاي سال ۱400، صنعت کفش، در سوگ بزرگ مردي نشست که نام نيک و 
پرآوازه اش تا بيکران بر تاريخ اين صنعت حک خواهد شد. حاج محسن خردمند، رئيس اتحاديه 
سراجان تهران در حالي که مدت ها بود در بستر بيماري، براي ادامه حيات، با مرگ دست و پنجه 
نرم مي کرد،  دعوت حق را در غروب غم انگيز  پنجم فرودين لبيک گفت و دنيای فاني را به سوي 
ديار باقي ترک کرد. سخت است باور نبودن و نديدن مردي که قلبش به عشق زندگي مي تپيد و 
افق نگاهش، آينده اي روشن را نويد مي داد. چه غم انگيز است نشنيدن صدايي که نواي آرامش 
را در گوشمان زمزمه مي کرد و  نغمه اي که اميد را به کالبد وجودمان مي دميد. ناباورانه است 
وقتي به فراقش فکر مي کنيم و لحظه اي نبودن و نديدنش را متصور مي شويم. قلبمان از هجرش 
به درد آمده و سوز دلمان از اين داغ به عرش رسيده. محتاج نگاهي از آسمان هستيم تا اندکي 
از سوز دل بکاهيم. حاال که مي دانيم مرد اخالق،  غيرت، بزرگ منشي و شجاعت، امروز در حريم 
امن الهي نظاره گرمان است از پروردگار مي خواهيم تا دعاي خيرش را بدرقه راهمان کند و  

خاطراتش را تا ابد در دلمان زنده نگه دارد. 
حاج محسن خردمند مرد اخالق و از معتمدين برجسته جامعه اصناف بود که از او همواره به نيکي ياد مي شود. او تنها پدر فرزندانش 
نبود بلکه شغلش را همانند فرزندانش دوست مي داشت و از هيچ قدم خيري در اين راه فروگذار نبود. به گفته عزيزانش،  در اوج روزهايي 
که در پايبند بستر  بيماري بود، آنچنان شجاعانه به مصاف بيماری رفت که کسي را باور آن نبود که روزي خسته از نزاع، مصلحت را در 
رهايي و ترک دنيا بداند. اخالق نيک، مردم داري،  محبت و گره گشايي از صفات بارز او بود. فرزندانش وجود پدر را چنان وصف مي کنند 

که تکيه بر آن تکيه بر کوهي مستحکم و استوار است.
اکنون که جامعه اصناف در سوگ او عزادار است، ما نيز از خداوند منان براي او طلب آمرزش و رحمت و براي بازماندگانش طلب صبر مي کنيم.
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انتخابات 
پرحاشیه 

جامعه مدیران 
و  متخصصین 
صنعت كفش

جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه مديران 
و متخصصين صنعت کفش ايران روز شنبه 23 

اسفند ماه ۱3۹۹ برگزار گرديد. 
در اين جلسه ابتدا اساس نامه جامعه مطابق با 
الگوی اساس نامه اتاق بازرگانی ايران اصالح گرديد 
و با وجود مخالفت تعداد زيادی از اعضای حاضر و 
ترک جلسه به نشانه اعتراض، جامعه مديران و 
متخصصين صنعت کفش ايران با تغيير اين اساس 

نامه زير نظر اتاق بازرگانی قرار گرفت.  
در مجمع عمومی عادی نيز که به صورت 
فوق العاده برگزار گرديد گزارش عملکرد هيات 
مديره، خزانه دارو بازرس به اطالع حضار رسيد و 
سپس عملکرد هيات مديره در تراز منتهی به سال 
مالی جامعه و حق عضويت ساليانه اعضا و مبلغ 

وروديه تصويب شد. 
در انتها انتخابات هيات مديره و بازرس دوره 

نهم نيز برگزار گرديد. از آنجا که اطالع رسانی 
دقيقی انجام نگرفته بود تعدادی از کانديداتورها 
در اين جلسه حضور نداشتند که ميزان آرايشان 
ما  به طور قابل مالحظه ای کاهش يافته بود. ا
در نهايت انتخابات انجام شد و  ناصردزفولی، 
مصطفی  لشکری،  علی  ورپناه،  دا محمدرضا 
طالقانی، محمد عرب، ياسر نباتی، پيمان بهمنی، 
علی اکبر اخوت، روح اهلل هادوی نيا و حسين 

عرب منتخب شدند. 
دوشنبه 2۵ اسفند ماه نيز اولين جلسه هيات 
مديره دوره جديد در دفتر جامعه مديران و 
متخصصين صنعت کفش برگزار گرديد و به اين 
ترتيب مصطفی طالقانی به عنوان رئيس هيات 
مديره، روح اهلل هادوی نيا به عنوان نايب رئيس، 
علی لشکری به عنوان خزانه دار و پيمان بهمنی به 

عنوان منشی معرفی گرديدند.

انتخاب روسای کميسيون های هفت گانه جامعه 
مديران و متخصصين صنعت کفش نيز همراه با 
تصويب ساختار سازمانی در روز ۱6 فروردين در وزارت 

صمت انجام شد و نتيجه به صورت زير اعالم گرديد:
۱-ناصر دزفولی مسئول کميسيون ماليات، کار 

و تامين اجتماعی
2-اکبر اخوت مسئول کميسيون توليد، اشتغال 

و استاندارد
3-محمد عرب مسئول کميسيون توسعه صادرات

4-حسين عرب مسئول کميسيون بازارگانی
۵-روح اهلل هادوی نيا مسئول کميسيون آموزش، 

مشاوره و توسعه منابع انسانی
6-پيمان بهمنی مسئول کميسيون ارتباطات 

و تشکل ها
و  آمار  کميسيون  مسئول  لشکری  7-علی 

مطالعات راهبردی

جناب آقاي  سامان نامی
گروه صنعتی نامی

درگذشت پدرگرامیتان مرحوم حسین نامی موجب تاسف و 
تالم گردید، ضمن تسلیت به جنابعالي و  خاندان محترم، از 

خداوند متعال علو درجات براي آن مرحوم و صبر و شکیبایي 
براي شما و سایر بازماندگان مسئلت داریم.

نشریه اخبار صنعت چرم و کفش

خانواده محترم خردمند

درگذشت مرحوم محسن خردمند موجب تاسف و تالم 
گردید، ضمن تسلیت به  خاندان محترم خردمند، از خداوند 
متعال علو درجات براي آن مرحوم و صبر و شکیبایي براي 

بازماندگان مسئلت داریم.

نشریه اخبار صنعت چرم و کفش
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تشكیل کنفدراسیوني براي حل 
مشكالت صنعت کفش

طبق گفته تمامي فعاالن صنعت چرم و کفش، سال 
۱3۹۹سال سختي براي اين صنعت بوده و شيوع 
کرونا در کشور، موجب تعطيلي و توقف خط توليد 
بسياري از توليدهاي کفش در کشور شده است. اما 
آنچه باعث شده اين صنعت همچنان روي پاي خود 
بايستد و با تمام کم و کاستي ها به فعاليت خود ادامه 
دهد، همت و اميدواري فعاالن اين صنعت بوده است. 
آخرين  روزهاي سال ۹۸ که همه گيري کرونا آغاز 
شد، توليدکنندگان کفش که چشم اميد خود را به 
بازار شب عيد و فروش توليدات خود دوخته بودند، 
با تعطيلي مراکز خريد و ممنوعيت ترددهاي شبانه 
و تاکيد بر عدم ديد و بازديدهاي نوروزي،  نتوانستند 
کاالهاي خود را بفروش رسانده و کسب درآمد کنند.

 سعيد حياتي، رئيس اتحاديه لوازم جانبي کفش 
از وضعيت صنعت کفش در سال ۱3۹۹، چالش ها 
و مشکالت فعاالن اين صنعت و برنامه هاي پيش رو  

مي گويد که در ادامه مي خوانيد.

سال 1399 را براي صنعت کفش چگونه 
ارزیابي مي کنید؟

متاسفانه در سالي که گذشت تعدادي از دوستان و 
همکارانمان  را در صنعت کفش به دليل ابتال به کرونا 
از دست داديم که  ضايعه بزرگي براي صنعت کفش 
محسوب مي شود. عالوه بر اين، سال گذشته سال 
بسيار سختي براي فعاالن صنعت کفش بود. در آخرين 
روزهاي سال ۹۸ ما متاسفانه بازار شب عيد را از دست 
داديم و از آنجايي که بازار  از جنس هاي توليد شده با 
مدل هاي جديد و مختلف پر بود،  متاسفانه با شيوع 
کرونا و تعطيلي اصناف، اجناس روي دست بازار ماند. 
حتي نتوانستيم اجناس بهاره را هم توليد کنيم. از طرف 
ديگر باتوجه به اينکه ما در زمينه توليد مواد اوليه فعاليت 
مي کنيم، از سوي اتاق اصناف درخواستي مبني بر توليد 
و ارائه کش ماسک داشتيم  که توانستيم به کمک بسيج 
اصناف، نياز اتاق اصناف را تامين کنيم. به طور کلي 
سال ۱3۹۹ با تمام مشکالت و سختي هايي که داشت 

گذشت و اميدواريم که در سال جديد بتوانيم اتفاقات 
سال گذشته را جبران کنيم.

چه برنامه اي براي سال 1400 در نظر دارید؟
حقيقت اين است که بخش عمده اي از مشکالت 
سال ۱3۹۹ هنوز حل نشده و نيازمنديم تا همه 
دست اندرکاران حوزه صنعت کفش دست به  دست هم 
داده و در سال ۱400 چالش  هاي اين صنعت را برطرف 
کنند. در سال جديد قرار است کنفدراسيوني متشکل 
از تمام فعاالن صنعت کفش از تمام استان هاي کشور 
تشکيل و مشکالت اين صنعت در تمامي بخش ها و 
استان ها مطرح و بررسي شود. از طرف ديگر ما با تعدادي 
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به صورت هفتگي 
جلساتي را برگزار مي کنيم و  پس از استخراج مشکالت 
صنعت، با کمک نمايندگان مجلس سعي در رفع آن 
خواهيم داشت. ناگفته نماند که در حال حاضر و به دليل 
تشديد وضعيت کرونا در کشور، تشکيل اين کنفدراسيون 
به زمانی مناسب تر موکول شده است. هدف از تشکيل 
اين کنفدراسيون نيز  مطالبه گري براي حل مشکالت 

پيش روي صنعتگران صنعت کفش است.
مشکل عمده صنتعگران کفش چیست؟

يکي از اصلي ترين چالش هاي صنعتگران تامين مواد 
اوليه است. پيش از نوروز ۱400 اعالم شد که  قيمت 
پی.يو  افزايش يافته است. وقتي که داليل اين افزايش 
قيمت بررسي شد، مشخص شد که توليد روغن 
MDI که يکي از مواد اوليه توليد پی.يو است و توسط 
پتروشيمي کارون و برخي ديگر از دوستان و همکاران 
توليد مي شود، کاهش يافته است. به دنبال اين اتفاق ما 
هشدار داديم که بازار  با کمبود مواجه مي شود، اما به هر 
حال به کمک تعدادي از واردکنندگان و توليدکنندگان،   
MDIتامين و در اختيار صنعتگران قرار داده شد. 

هرچند که کفاف نياز بازار را نداد.
يکی ديگر از مشکالت توليدکنندگان کفش توقف 
طوالنی مدت مواد اوليه وارداتی در گمرک است. 
برخی از مواد اوليه اين صنعت بايد تحت شرايط خاصی 
نگهداری شود. برای مثال برخی از انواع نخ ها به دليل نوع 

مواد تشکيل دهنده آن،  در دماي باال از بين رفته و تبخير 
مي شود. اين در حالي است که کانتينر هاي حامل نخ در 
هواي گرم بندرعباس مدت طوالني در گمرک متوقف 
مي شود و زماني نخ ها ترخيص مي شود که در اثر گرما 
از بين رفته است. قرار بود با راه اندازي دريچه فرامرزي،  
زمان ترخيص کاال از گمرک به حداقل ممکن برسد، اما 
عمال اتفاقي در اين زمينه رخ نداد. نوسان نرخ ارز هم 
يکي از مشکالت اساسي صنعت کفش و توليدکنندگان 
کفش است که صنعتگران را فلج مي کند. موضوع گروه 
کااليي نيز از ديگر چالش هاي دست وپاگير صنعتگران 
اين حوزه است که اميدواريم در سال جديد  مشکالت 

صنعت کفش برطرف شود. 
آیا نمایشگاه ایران شابز امسال برگزار مي شود؟

در صورت روند کاهشي شيوع کرونا در کشور 
نمايشگاه برندهای برتر کفش، کيف، کاالی ورزشی و 
مواد اوليه ايران شابز در تابستان ۱400 برگزار مي شود. 
در خصوص برگزاري اين نمايشگاه شايد به اين نتيجه 
برسيم که از کساني که در سال گذشته  در بخش مواد 
اوليه شرکت کرده اند،  هزينه اي دريافت نشود تا بتوانند 
با قدرت بيشتري در اين نمايشگاه شرکت کنند. البته 

اين تصميم هنوز قطعي نيست و جاي بررسي دارد.
انتظار شما از فعاالن صنعت کفش کشور چيست؟

انتظار داريم که همه توليدکنندها، کارخانه داران، 
توزيع کننده ها و توليدکنندگان مواد اوليه،  اين روزها 
بيش از گذشته در کنار هم قرار بگيرند و دست به 
دست هم داده و مشکالت اين صنعت را شناسايي 
کنند در جهت حل آن گام بردارند. معتقدم اگر کنار 
يکديگر نباشيم نمي توانيم موانع پيش رو را برداريم. 
ما مي خواهيم دوباره به سال هاي اوج صنعت کفش 
برگرديم و اين ميسر نمي شود مگر با اتحاد و همدلي 
همه فعاالن صنعت کفش. شايد اين تصور وجود داشته 
باشد که شيوع کرونا فاصله زيادي ميان صنعتگران 
کفش ايجاد کرده است اما بي ترديد در همين شرايط 
هم مي تواند با کنار هم قرارگرفتن و همت مضاعف،  بر 

مشکالت اين صنعت فائق آمد.

سعید حیاتي،  رئیس اتحادیه لوازم جانبي كفش در گفت وگو با 
»اخبار صنعت چرم و كفش« خبر داد:

گزارش
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اتاق فکری ایجاد كنیم كه ملی بیندیشد

اکبر زاهدی رئيس اتحاديه کفاشان اصفهان ابتدا 
در گفت وگو با مجله اخبار صنعت چرم و کفش درباره 
چهارمين سالگرد پدر بزرگوارشان، گفت:  پدرم 
روحانی بودند و در حوزه علميه نيز فعاليت می کردند. 
ايشان يکی از خيرين اصفهان و بنيانگذار خيريه 
فرهنگی بقيه اهلل بودند و عالوه بر آن جزو فعاالن 
بسيجی در اصفهان به شمار می آمدند و در زمان جنگ 
به صورت مرتب در جبهه حضور داشتند. ايشان در 
بازار مسگران اصفهان آهنگری می کردند و جدای از 
اين که ما پدرمان را از دست داديم، مرد بزرگی را نيز 

از دست داديم. روحشان شاد.
سال نفس گیر صنف کفاشان 

وی در پاسخ به اين پرسش که سال ۱3۹۹ برای 
صنف کفاشان چگونه گذشت، عنوان کرد: بعد از اعالم 
تعطيلی بازار در اسفند ۹۸، صنف کفاشان حدود يک 
ماه تعطيل بود و بازار شب عيد را از دست داد بعد از آن 
نيز کل بازار در سال ۱3۹۹ به دليل مشکالت و شيوع 

ويروس کرونا کج دار و مريز پيش رفت. 
سال ۱3۹۹ سال بسياری سخت و نفسگيری برای 
صنف کفش بود. در زمينه مواد اوليه نيز به سختی قادر 
شديم که مواد اوليه خود را تامين کنيم. برای تهيه چرم 
حتی خدمت مسئوالن وزارتخانه نيز رسيديم. واردات 
چرم مصنوعی را ممنوع کرده بودند که قرار شد اين 
ممنوعيت برداشته شود تا ما توليدکنندگان بتوانيم به 
مواد اوليه مورد نياز خود دسترسی پيدا کنيم، از اين رو 

بيشتر در حال تهيه مواد اوليه بوديم.
زاهدی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جديد 
نيز با تعطيلی روبه رو شده ايم، اين در حالی است که 
تمام اداره ها باز هستند و بيشتر مشاغل نيز مشغول 
به کار هستند. بانک ها، شهرداری، بيمه ها و مشاغل 
ديگر همه به نوعی مشغول به کار هستند. صنف 
ما از ۱7 فروردين تعطيل شده است برخی چک ها 
برگشت خورده است و با اين روال نمی توان کار کرد. 
بايد فکری اساسی کرد البته از سوی ديگر برای کادر 

درمان نيز نگران و ناراحت هستيم.  
تولید ۸0 درصدی کفش با چرم مصنوعی در 

اصفهان
زاهدی با اشاره به اين موضوع که در اصفهان حدود 
70 تا ۸0 درصد کفش را با چرم مصنوعی توليد 
می کنند، عنوان کرد: کفش اصفهان در حدی مرغوب 
است که به آسيای ميانه، کشورهای عربی و افغانستان 
و ... صادر می شود. از اين رو کيفيت چرم مصنوعی 
برای ما بسيار مهم است البته چرم مصنوعی ايرانی 
با کيفيت هم توليد می شود اما مناسب برای کفش 
مردانه نيست. از اين رو ما با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مکاتباتی انجام داديم و قرار شد که اجازه 
واردات حدود 30 تا 40 درصد چرم مصنوعی داده 
شود. البته ما عالقمند هستيم که تمام چرم مصنوعی 
مورد نياز در داخل توليد شود و جوابگوی نياز کشور 

به ويژه کفش مردانه هم باشد. 
وی در ادامه تاکيد کرد:  در حال حاضر بزرگترين 
مشکل ما تعطيلی اصناف است و نگران هستيم که 
چگونه بازار می تواند جوابگوی آنها باشد. برای مقابله با 
شيوع کرونا به نظر بنده بايد تعطيلی عمومی اجرا شود 
در حالی که مسافرت ها برقرار است و جاده ها نيز به 
نسبت شلوغ است و همه در حال رفت و آمد هستند. 
زاهدی ادامه داد: مشکل ديگر، افزايش قيمت و 
کمبود مواد اوليه است. از سوی ديگر نيز دستمزد 
کارگر و هزينه آب، برق و گاز افزايش يافته در حالی که 

مغازه داران در صنف ما تعطيل هستند. 
وی در پاسخ به اين پرسش که قرار بود که تشکلی با 
استان های ديگر راه اندازی کنيد به چه مرحله ای رسيده 
است، گفت: معتقدم که بهتر است همه با هم به صورت 

متحد پيش برويم و اتحاديه کشوری را فعال کنيم. 
به همبستگی در صنعت کفش نیاز داریم

رئيس اتحاديه کفاشان اصفهان درباره همبستگی 
در صنعت کفش عنوان کرد: ما بايد همه با هم  
همدل باشيم. همه با هم در يک راستا حرکت کنيم 

و سرگروه ها درباره موضوعات صحبت کنند. برای 
نمونه اگر درباره تامين مواد خاصی با مشکل روبه رو 
هستيم، می توان در اين زمينه با يکديگر صحبت 
کرده و در راستای آن کوشيد. اگر فناوری خاص نياز 
است، بايد بتوان آن را وارد کرد. فناوری که وارد شود 

می توان به اهداف تعيين شده دست يافت. 
وی ادامه داد: با همبستگی می توان يک اتاق فکر 
ايجاد کرد و در اين اتاق فکر از تمام شهرها حضور 
داشته باشند و تنها به فکر منافع خود نباشند. يعنی 
تصميمات در يک شهر برای بقيه شهرها گرفته نشود 

و همه با هم تصميم گيری کنند. 
ورشکستگی 30 تا 40 درصدی 

رئيس اتحاديه کفاشان اصفهان در ادامه خاطرنشان 
کرد:  اگر تشکل کشوری داشتيم در اين شرايطی که 
صنف ما تعطيل شده است، فکری به حال اين صنف 
می کرد. البته اتاق ايران و تهران زحمت می کشند، 
اما صنف ما تا حدود 30 تا 40 درصد به سمت 

ورشکستگی رفته اند. 
زاهدی در پاسخ به اين پرسش که امسال در 
نمايشگاه حضور داريد، عنوان کرد: اگر ستاد کرونا 
اجازه بدهد نمايشگاه ها را برگزار می کنيم. ما تابع 

قانون و تابع دستور ستاد کرونا هستيم. 
وی در ادامه با اشاره به بسته های حمايتی که قرار 
است دولت به اصناف بدهد، عنوان کرد: اميدواريم 
که دولت حداقل بسته های حمايتی به صنف کفاش 
به ويژه اصفهانی ها بدهد که هميشه براساس اعالم 
ستاد کرونا پيش رفته اند اين در حالی است که هزينه 

بيمه و ساير هزينه ها به شدت افزايش يافته است. 
زاهدی در پايان تاکيد کرد: اصفهان بزرگترين 
توليدکننده کفش چرم مصنوعی مردانه در ايران 
است. توليدکنندگان در اصفهان کفش های 3-4 
دالری توليدی می کنند تا بتوانند با چينی ها رقابت 
کنند و موفق هم بود ه اند. صادرات اصفهان به 

کشورهای حاشيه خليج فارس چشمگير است. 

رئیس اتحادیه كفاشان اصفهان:

اصفهان بزرگترين توليدکننده کفش مردانه با چرم مصنوعی است. صنف کفاشان اصفهان سال سخت 
و نفسگيری را طی کرد ه اند و انتظار حمايت بيشتری از سوی دولت در شرايط تعطيلی بازار به دليل شيوع 
ويروس کرونا دارند. در اين مورد مجله اخبار صنعت چرم و کفش با رئيس اتحاديه کفاشان اصفهان به 

گفت وگو نشسته است. 
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علي اژدركش رئیس اتحادیه كفش های ماشینی تهران برنامه هاي سال 1400 اتحادیه را تشریح كرد

مطالبه گري از دولت با تشكیل کنسرسیوم
دستيابی به بازارهای صادراتی و توليد محصوالت 
باکيفيت که قابليت رقابت در بازارهای بين المللی 
را داشته باشد، يکی از اهداف مهم صنعتگران است. 
صنعت کفش در چين جزو 7 صنعت برتر و ارزآور اين 
کشور محسوب می شود و هر ساله سهم قابل توجهی 
از تجارت خارجی اين کشور دارد. ايران نيز در يک دهه 
اخير توانسته در بخش صنعت کفش رشد چشمگيری 
را تجربه کند و بخشی ازمحصوالت توليدی اين صنعت 
را به کشورهای همسايه صادر کند. اما واقعيت اين است 
که ظرفيت های بالقوه کشور در صنعت کفش، توان 
تبديل شدن ايران به هاب منطقه در حوزه کفش را دارد 
منوط به اينکه مشکالت و چالش های اين صنعت از 
پيش پاي فعاالن آن برداشته شود. در اين راستا با علی 
اژدرکش، رئيس اتحاديه کفش های ماشينی تهران  و 
رئيس کميسيون اقتصادي اتاق اصناف تهران گفت وگو 

کرديم که در ادامه می خوانيد.

صنعت کفش، سال 99 را چگونه گذراند؟
سال ۹۹ سال بسيار سختی بود. فشار تحريم ها، 
افزايش مشکالت اقتصادی و افزايش نرخ تورمی که از 
سال ۹۸  در کشور وجود داشت با اضافه شدن بحران 

سالمت و شيوع ويروس کرونا تشديد شد و يک بحران 
اجتماعی، فرهنگی و امنيتی و اقتصادی در سال ۹۹ 

شکل گرفت. 
شبکه توزيع به دليل محدوديت هاي کرونايي و 
تعطيلي هاي مکرر فروش چنداني نداشت. به طور 
کلي از اسفند ماه سال ۹۸ تا پايان ارديبهشت ماه سال 
۹۹ شرايط سختي براي صنعت کفش رقم خورد و 
توليدکنندگان و عرضه کنندگان ما با سختي هاي 
فراواني کار کردند. متاسفانه از اواسط سال ۹۹ نيز 
مشکالت ديگري از جمله کمبود مواد اوليه و مشکالت 
مالياتي، عرصه را بر فعاالن اين صنعت تنگ تر کرد و 
در نتيجه آنچه را که براي سال ۹۹ در صنعت کفش 
هدفگذاري کرده  بوديم محقق نشد. اما هر چه بود، سال 

۹۹ نيز به پايان رسيد.

 در مورد بحران کمبود مواد اولیه توضیح دهید. 
چرا عرضه مواد اولیه در بازار کاهش یافت؟

طبق فرمايش مقام معظم رهبري و تاکيد مکرر ايشان 
بر حمايت از توليد داخل، طي سال هاي اخير مقرر شده 
که واردات کاالهايي که نمونه آن در کشور توليد مي شود، 
ممنوع شود. اين موضوع در سال ۹۹ ملعبه دست عده اي 

از افراد سودجو قرار گرفت و آن را به مواد اوليه بسياري از 
صنايع و از جمله صنعت کفش تعميم دادند. اين افراد 
در راستاي منافع شخصي و فردي خود موضوع واردات 
مواد اوليه کفش را به مسئوالن منتقل و اعالم کردند که 
ما از توان توليد کمي وکيفي مواد اوليه کفش در کشور 
برخورداريم. متاسفانه مسئوالن امر نيز بدون مشورت 
با اتحاديه ها و بررسي واقعيت، تقاضاي آنها را قبول و با 
استناد به قانون،  واردات مواد اوليه را ممنوع اعالم کردند. 
با اجراي اين قانون، بازار با کمبود مواد اوليه مواجه و در 
نتيجه افزايش ناگهاني قيمت  ها، انحصار و کاهش کيفيت 

مواجه شد و توليدکنندگان را سردرگم کرد.
واقعيت اين است که ما بايد ميان توليدکنندگاني که 
در کشور با صداقت فعاليت مي کنند با کساني که تنها 
به فکر منافع شخصي خود هستند تفاوت قائل باشيم. 
همچنين بايد قدر بازرگاناني که سينه سپر مي کنند 
و در شرايط سخت و غيرپايدار مواد اوليه صنعت را 
تامين مي کنند را بدانيم و اجازه ندهيم عده اي سودجو 
با تصميمات بي پايه و اساس خود نظم بازار را بر هم 
بزنند. خوشبختانه ما در جريان اتفاقات سال گذشته 
در زمينه کمبود مواد اوليه، به شدت برخورد کرديم 
و اتحاديه  ها و بازرگانان نيز در اين راستا همکاري هاي 

گزارش
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الزم را با ما داشتند. با اين حال سال گذشته مواد اوليه 
توليد زيره کفش با بحران مواجه شد و حتي در مواردي 
قيمت زيره ايراني در داخل کشور گران تر از نمونه 

خارجي آن بود.
خوشبختانه ما مدارک کافي از اتفاقاتي که در جريان 
ممنوعيت واردات مواد اوليه رخ داد، در دست داريم و 
به خوبي مي دانيم چه کساني چه اقداماتي براي اجراي 
اين قانون انجام دادند، قيمت مواد اوليه چگونه افزايش 
يافت، چه کساني در بازار التهاب ايجاد کردند و نظم 
بازار را بر هم زدند و اين التهاب چگونه به شبکه توزيع 
و خرده فروشان منتقل شد. مدارک الزم در اين زمينه 
وجود دارد و در صورت نياز به شدت با اين موضوع 
برخورد مي کنيم. به هيج وجه اجازه نمي دهيم منافع 
شخصي عده اي بر اين صنعت سايه بياندازد. ما در حال 
حاضر 2۵ هزار واحد توليدي با اشتغال 260 هزار نفري 
در کشور داريم که نبايد اجازه دهيم منفعت طلبي 
عده اي، فعاليت اين صنعت را به خطر بياندازد. مضاف بر 
اين بايد اين نکته را هم متذکر شوم که موضوع واردات 
مواد اوليه در هر صنعتي و در هر کشوري، موضوع 
جاافتاده اي است. در حال حاضر ايتاليا که بزرگ ترين 
کشور صاحب صنعت کفش و چرم است،  مواداوليه 
مورد نياز صنعت خود را از پاکستان، هند، چين، 
مکزيک، ترکيه و ساير کشورهاي اروپايي با صفر درصد 
عوارض گمرکي وارد مي کند و در اختيار توليدکننده 

قرار مي دهد.

برنامه اتحادیه براي صادرات در سال جدید 
چیست؟

صنعت کفش زير مجموعه صنعت مد است و در 
نتيجه بايد بتوانيم همگام با مد دنيا، محصوالت با 
کيفيتي توليد کنيم. توليد در کشور بايد با انگيزه باشد. 
صادرات و ارزآوري بهترين انگيزه براي بخش توليد 
است. بايد بپذيريم که با توليد چند مدل محدود و 
مشکالتي که در بخش توليد است نمي توانيم به آنچه 

هدف قرار داده ايم دست پيدا کنيم. 
معتقدم پيشرفت صنعت کفش کشور در گرو ايجاد 
بازارهاي صادراتي و رسيدن به هدف دو ميليارد دالر 
صادرات کفش است. ما بايد بتوانيم عالوه بر توليد و 
تامين نياز مردم کشور، به صادرات در حجم باال نيز 
فکر کنيم. برای تحقق اين هدف بايد محصول باکيفيت 
توليد کنيم، توليد محصول با کيفيت نيازمند مواد اوليه 

خوب، متنوع و با قيمت مناسب و با کيفيت است.
جایگاه صنعت کفش ایران را در دنیا چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
به طور کلي صنعت کفش در دنيا جايگاه ويژه اي 

دارد. صنعت کفش در سال 20۱۹ از مرز توليد 22 
ميليارد جفت کفش عبور و رکورد جديدي را ثبت کرد 
و به رقم سرانه مصرف سه جفت به ازاي هر نفر رسيد. 
واقعيت اين است که توليد 22 ميليارد جفت کفش رقم 
بسيار قابل توجهي است و نکته قابل توجه اين که از اين 
ميزان،  سهم چين صادرات ۱4 ميليارد جفت کفش 
معادل 70 ميليارد دالر بوده است. در حالي که سهم ما 
از اين بازار ۱00ميليون دالر برآورد  شده که بيشتر آن 

هم محصوالت فاخر بوده است.
در حال حاضر و با توجه به امکانات، ماشين آالت 
و دانشي که در صنعت کفش در ايران وجود دارد 
مي توانيم به صادرات 2 ميليارد دالر در سال دست 
پيدا کنيم اما براي رسيدن به اين جايگاه بايد گره ها باز 
و موانع از سر راه برداشته شود. تامين مواد اوليه کافي و 
با کيفيت براي توليدکنندگان يکي از چالش هايي است 

که بايد براي تحقق هدف مذکور برطرف شود.

نقش اتحادیه  ها و انجمن هاي استاني در مسیر 
دستیابي به این هدف تا چه اندازه تاثیرگذار است؟

قطعا موفقيت در اين مسير همکاري و اتحاد همه 
فعاالن اين صنعت را مي طلبد. در اين راستا به زودي و با 
توجه به مذاکراتي که با اتحاديه  هاي استاني انجام شده، 
قرار است تشکل بزرگي از تمام اتحاديه ها و انجمن هاي 
فعال در صنعت کفش کشور در قالب يک کنسرسيوم 
ايجاد و اهداف مشخصي پيگيري شود. تشکيل اين 
کنسرسيوم به معناي ايجاد يک صداي واحد براي حل 
مشکالت صنعت کفش است تا بتوانيم با مطالبه گري 
از مسئوالن بخش هاي مختلف گامي در جهت حل 
مشکالت صنعت کفش برداريم. از سوی ديگر اين 
اتحاد موجب مي شود که افراد سودجو و منفعت طلب 
فرصت برهم زدن نظم بازار و آسيب رساندن به صنعت 

و صنعتگران را نداشته باشند.

با تشکیل کنسرسیوم چه تغییراتي در صنعت 

کفش رخ خواهد داد؟
ما در يک برنامه ميان مدت ۵ ساله تصميم داريم 
توليد کفش در کشور را به ۵00 ميليون جفت کفش 
برسانيم عالوه بر اينکه با صادرات ۵00 ميليون جفت 
کفش، 2 ميليارد دالر ارزآوري داشته باشيم. شايد 
اين سوال مطرح باشد که چگونه مي  توان با بي ثباتي 
نرخ ارز و مشکالت اقتصادي به اين هدف دست پيدا 
کرد؟ در پاسخ بايد گفت که هر سال ميانگين قيمت 
کفش صادراتی هر کشوری توسط کميسيون جهانی 
کفش برای هر کشور محاسبه می شود. اين عدد در 
کشور چين حدود 6.۵ )شش و نيم( دالر و در ايتاليا، 
نزديک به 40 يورو است. حال اگر نرخ کفش صادراتی 
را به طور متوسط معادل 6.۵ )شش و نيم( دالر محاسبه 
کنيم، با توجه به اينکه  در ايران عالوه بر توليد دمپايی و 
پاپوش  های ارزان قيمت از جنس پالستيک، کفش های 
فاخر نيز توليد می شود، با در نظر گرفتن نرخ 6.۵ دالر 

کف قيمت کفش که در چين صادر می شود، در نتيجه 
برای رسيدن به ارزآوری دو ميليارد دالر، نيازمند 
صادرات 300 ميليون جفت کفش در سال هستيم.
در حال حاضر، کل نياز بازار کفش کشور از طريق توليد 
داخل تامين می شود. اگر سرانه مصرف کفش برای 
هر فرد را 2.۵ )دو و نيم( جفت کفش در سال در نظر 
بگيريم، برای تامين نياز ۸0 ميليون نفر جمعيت کشور، 
بايد ساالنه 200 ميليون جفت کفش توليد شود. با اين 
حساب مجموع نياز داخل و توليد صادراتی کفش  به 
۵00 ميليون جفت کفش در سال می رسد. حال نرخ 
برابری ارز هر چقدر که باشد  با در نظر گرفتن ميانگين 
نرخ 6.۵ )شش و نيم( دالر، ساالنه از محل صادرات 
کفش، رقمی معال دو ميليارد دالر ارزآوری برای کشور 
حاصل می شود. الزم به ذکر است که نرخ صادرات کفش 
به طور ميانگين 6.۵ )شش و نيم( در نظر گرفته شده در 
حالی که اين امکان وجود دارد که نرخ صادارتی برخی از 

کفش ها بيش از ۱0 يا 20 دالر برآورد شود.
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گزارش

رئیس شهرك صنعتي چرمشهر تبریز معتقد است كه بهترین 
محصوالت چرمي، در ایران تولید مي شود

رقابت چرم تبریز با چرم ترکیه 

وضعیت صنعت چرم در تبریز را طي یک 
سال گذشته چگونه ارزیابي مي کنید؟

صنعت چرم تبريز هم همانند ساير صنايع در 
سراسر کشور، سال سختي را پشت سر گذاشت. 
اينکه توليدکنندگان کيف و کفش  با وجود 
محصوالت جديد و بسيار زيبايي را براي نوروز 
۱3۹۹ آماده کرده بودند اما در آخرين روزهاي 
سال ۱3۹۸ که ويروس کرونا در ايران شيوع 
پيدا کرده بود، بازار شب عيد از دست رفت. و 
توليدکنندگاني که توليدات خود را براي عرضه 
در بازار شب عيد آماده کرده بودند، نتوانستند 
کاالهاي خود را بفروشند. از طرفي توليد کفش ها 
و صندل هاي تابستاني نيز متوقف شد. هر ساله 
گردشگران داخلي و خارجي زيادي به تبريز 
مي آمدند و طبيعتا بازار فروش کفش نيز رونق 
داشت، اما متاسفانه سال گذشته بازار کفش از 
حضور گردشگران نيز بي نصيب ماند. با تعطيلي 
مدارس، خريد کيف و کفش مدرسه نيز انجام نشد 
و به طور کلي بازار با رکود عميقي مواجه شد. اما با 
تمام شرايط به وجود آمده، کارخانه هاي شهرک 
چرمشهر تالش خود را کردند تا مانع تعطيلي خط 

توليد يا اخراج کارگران کارخانه شوند. 
در حال حاضر قیمت چرم در چه بازه 

قیمتي قرار دارد ؟
البته قيمت چرم به کيفيت و نوع پوست بستگی 
دارد، با اين حال در حال حاضر ۱۵ هزار تومان تا 
۵0 هزار تومان در بازار موجود است و با توجه به 
کيفيت ساخت، مواد استفاده شده، تنوع و زيبايي 

قيمت ها متفاوت است. 
به نظر مي رسد در سال هاي اخیر تنوع چرم 
تبریز بیشتر شده است. دلیل این امر چیست؟

بله درست است. تا چند سال پيش توليدات 
واحدهايي که در چرمشهر فعاليت مي کردند در 
دو رنگ مشکي و قهوه اي خالصه مي شد، اما به 
جرات مي  توان گفت که اکنون، توليدات چرمشهر 
در تنوع و کيفيت با توليدات ترکيه رقابت مي کند. 
حتي در اين راستا يکي از واحدهاي رنگرزي 
چرمشهر اقدام به راه اندازي يک آزمايشگاه مجهز 
کرده که با استقبال خوبي نيز مواجه شده است. 
اين اتفاق براي آينده صنعت چرم تبريز بسيار 

ارزشمند است.
در بخش صادرات چه اقداماتي انجام شده 
است؟ آیا در سال گذشته وت بلو صادر شد؟

خير صادرات وت بلو ممنوع بود. معتقدم ما بايد 
کااليي را صادر کنيم که به وسيله آن بتوانيم در 
بازار جهاني توان خودرا به نمايش بگذاريم. صرف 
اينکه محصوالت ما به عراق يا چند کشور همسايه 
صادر مي شود به اين معنا نيست که ما توليدکننده 
و صادرکننده بهترين محصوالت هستيم بلکه بايد 
با کشورهاي صاحب نام در اين حوزه رقابت کنيم. 
در حال حاضر نيز برخي از واحدهاي چرمشهر 
محصوالت خود که اغلب پوست گاوي و بزي 
است را صادر مي کنند و طبق آمار گمرک،  باوجود 
اينکه صادرات در سال گذشته کاهش داشت،  اما 
۸0 درصد صادرات کشور در اين حوزه از استان 

آذربايجان شرقي انجام شده است. 

 به نظر شما،  صنعت چرم در ایران چه 
کاستي هایي دارد؟

در ايران امکانات نگهداري صحيح دام و پوست 
وجود ندارد. سازمان دامپزشکي در فرايند توليد 
گوشت از زمان ذبح تا فروش، بر اين فرايند نظارت 
مي کند؛ حتي در مواردي که گوشت توليدي 
مورد تاييد نباشد، مجوز فروش ارائه نمي شود اما 
در صنعت چرم چنين نظارتي بر روند نگهداري 
دام و پوست وجود ندارد. در نتيجه هر چقدر که 
صنعتگران ما از پوست و مواد خوب استفاده کنند،  
تا زماني که نظارت دقيق و تخصصي بر اين فرايند 
وجود نداشته باشد، نتيجه قابل قبولي حاصل 

نمي شود.
چه اقداماتي براي حل مشکالت این صنعت 

انجام شده است؟
ما حدود چند ماه قبل، با کفاشان تبريز جلسه اي 
برگزار کرديم چرا که معتقديم زنجيره توليد چرم و 
کفش از يکديگر جدا نيست. در اين جلسه عنوان 
شد که فعاالن صنعت چرم تمام تالش خود را براي 
توليد چرم مرغوب و باکيفيت خواهند کرد. فعاالن 
صنعت کفش نيز  تاکيد کردند که کفش هاي با 
کيفيتي توليد و به بازار عرضه خواهند کرد. ما فعاالن 
صنعت چرم و کفش با يکديگر اتحاد داريم و دست به 
دست هم داده ايم تا بهترين محصوالت را توليد کنيم 
چرا که معتقديم امروزه مردم با دشواري هاي زيادي 
پول در مي آورند و روا نيست که پول خود را صرف 
خريد جنس نامرغوب و بي کيفيت کنند. جالب است 
ادامه در صفحه 34 

شهرک صنعتی چرمشهر تبریز یکی از مهم ترین شهرک هاي صنعتي در ایران 
است که بیش از 3۸0  کارخانه چرم سازي را در خود جاي داده است. چرم تبریز 
شهرت جهاني دارد و فعاالن این صنعت معتقدند که براي حفظ جایگاه خود در بازار 
جهاني باید همواره مرغوب ترین نوع چرم را تولید و عرضه کنند. با مهدي امیني، 
رئیس شهرک صنعتي چرمشهر تبریز در خصوص روند فعالیت این شهرک گفت وگو 

کردیم که در ادامه مي خوانید:
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بازارهای افغانستان و عراق جزو مشتریان ثابت کفش مشهد هستند

سال بد 1399 برای تولیدکنندگان
محمد محمدی رئيس اتحاديه کفاشان مشهد در 
پاسخ به اين پرسش که سال ۱3۹۹ برای توليدکنندگان 
چگونه گذشت؟ عنوان کرد: سال گذشته سال خوبی 
برای توليدکنندگان نبود، چراکه از ابتدای سال 
توليدکنندگان توقع داشتند که اوضاع بهتر شود و شيوع 
بيماری کرونا به تدريج کاهش پيدا کند که متاسفانه 
چنين اتفاقی روی نداد و بهار و تابستان خوبی نداشتند. 
در کل کرونا سبب شد که سال گذشته وضعيت بازار 
خوبی نداشته باشيم. در هر صورت چه خوب چه بد، 

سال گذشته سپری شد.
 اعضای اتحادیه کفاشان مشهد

محمدی در پاسخ به اين پرسش که از چه زمانی 
رياست اتحاديه را برعهده گرفته ايد، گفت: از 2۹ 
خرداد سال گذشته اين سمت را برعهده گرفته ام. 
سال گذشته جوان های بسياری کانديد شدند و بنده 
انتخاب شدم. در ابتدا تالش ما بر اين بود که سر و 

سامانی به اتحاديه بدهيم. 
از سوی ديگر، بحث تعاونی را دنبال کرديم که ثبت 
آن انجام شد. با حضور توليدکنندگان قصد داريم که 

در سال جديد تعاونی را راه اندازی کنيم.  
محمدی در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد به 
اعضای اتحاديه اضافه شده است، خاطرنشان کرد: 
حدود 6۵0 تا 700 نفر در دوران کرونايی به اعضای 
اتحاديه اضافه شدند. هم اکنون نيز حدود ۱700 عضو 
داريم که 7 نفر هيات مديره هستند که  محمد محمدی 
رئيس اتحاديه،  آقايان علی اصغر وحدانی بجنوردی 
نايب رئيس اول، حميدرضا رحيم زاده طوسی نايب 
رئيس دوم، اسماعيل پورمالئکه دبير، حسن حسين زاده 
کاشانی خزانه دار، جواد برفر عضو اول هيات مديره، 
حسين ممتاز کفاش عضو دوم هيات مديره، مهدی 
طبسی عضو علی البدل اول، احمد جان قربان الريچه 
عضو علی البدل دوم، مهدی يوشنی گلستانی عضو 
علی البدل سوم، سيدحجت بلندنژاد بازرس و عليرضا 
ارجمند جوارشک بازرس علی البدل اتحاديه هستند.. 

وضعیت صنعت کفش مشهد
رئيس اتحاديه کفاشان مشهد درباره وضعيت صنعت 

کفش مشهد گفت:  نوسان  نرخ مواد اوليه موضوعی 
است که توليدکنندگان از سال گذشته تاکنون با آن 
روبه رو هستند. توليدکنندگان کفش مشهد نيز به 
شدت با اين نوسان قيمت ها روبه رو هستند.  از سوی 
ديگر با رشد حقوق و دستمزد کارگری روبه رو شده ايم 
که سبب تورم بسيار خواهد شد.  اين موضوع سبب 

نارضايتی کارفرماها شده است. 
صادرات کفش مشهد

محمدی در پاسخ به اين پرسش که در زمينه 
صادرات کفش مشهد چه اقدام هايی انجام داده ايد، 
عنوان کرد: خوشبختانه وضعيت صادرات کفش مشهد 
به نسبت خوب است و کشورهای افغانستان و عراق 
جزو مشتريان ثابت ما هستند و بيشترين صادرات 
کفش ما به اين دو کشور است.  البته بازارها به داليلی 

چون آغاز ماه رمضان چندان رونقی ندارد. 
شیوع کرونایی در بازار کفش مشهد

رئيس اتحاديه کفاشان مشهد همچنين در پاسخ به 
اين پرسش که در وضعيت کرونا بازار مشهد چگونه 
است، گفت: در مشهد فروشگاه ها ۸0 تا ۹0 درصد 
تعطيل شده اند. زائر هم نداريم و بازارها در حال حاضر 
تعطيل هستند. صادرات را هنوز آغاز نکرده ايم،  البته 

در زمينه صادرات، صورت  کارها اعالم شده اند.  
ارتباط با سایر انجمن ها و اتحادیه ها

محمدی درباره ارتباط اتحاديه کفش مشهد با ساير 
انجمن ها و اتحاديه ها عنوان کرد: همواره سعی ما بر اين 
بوده که از تجربه  های دوستان استفاد کنيم و ارتباط 
خوبی با اتحاديه ها و انجمن ها داشته باشيم. چند 
وقت پيش نيز در زمينه بحث جامعه صنعت کفش 
ايران جلسه ای برگزار شد و انتخاباتی نيز در اين راستا 
برگزار شد، درحالی که برای چنين تصميمی بايد از 
تمام اتحاديه ها دعوت به عمل آيد تا حداقل ما بتوانيم از 
تجربه های آنها  استفاده کنيم. برای ارتقای صنعت کفش 
ايران نيز بايد از تمام فعاالن صنعت کفش دعوت به عمل 
آورند. اگر برای چنين موضوعاتی تنها از يک شهر حضور 

داشته باشند، نتيجه مطلوب نخواهد نداشت.
درباره ارتباط اتحاديه کفاشان مشهد با ساير 
انجمن ها و تشکل های شهر مشهد بايد بگويم: يک 

انجمن داريم که بسيار کاربلد هستند و ما همواره سعی 
می کنيم از تجربه های آنها استفاده کنيم. رابطه ما به 
گونه ای است که گويی ما با انجمن يکی هستيم. حوزه 

کيف با ما جدا هستند و مشکلی با آنها نداريم. 
وی در پاسخ به اين پرسش که اگر دعوتی از سوی 
تهران باشد، شما حضور خواهيد داشت، عنوان کرد: 
صد درصد همين گونه است و ما برای ارتقای صنعت 
کفش بايد اين کار را انجام بدهيم. وقتی عنوان جامعه 

صنعتی مطرح می شود،  مقصود کل ايران است. 
حضور در نمایشگاه در شرایط کرونایی

رئيس اتحاديه کفاشان مشهددر خصوص حضور 
در نمايشگاه ها در شرايط کرونايی گفت: سال گذشته 
برنامه صد درصدی ما برگزاری نمايشگاه بود، اما با 
توجه به شيوع ويروس کرونا برگزار نشد. امسال هم 
فکر می کنم که نمايشگاه برگزار نشود. نظر من اين 
است که يا نبايد نمايشگاه برگزار شود يا اگر برگزار 
شود بايد به بهترين نحو باشد. اين چه نمايشگاهی 
است که توليدکننده آن اندک باشد و بازديدکننده ای 
هم نداشته باشد. البته از آنجا که نمايشگاه بين المللی 
برنامه کاری مشخصی ندارند، ما برنامه داريم که دو يا 

سه نمايشگاه تخصصی برگزار کنيم. 
محمدی درباره نمايشگاه افغانستان نيز گفت: تا 
آخرين لحظات برنامه ما اين بود که در افغانستان 
حضور داشته باشيم اما در آخرين لحظات به خاطر 

شرايط ناامن افغانستان آن را کنسل کرديم.
انعقاد قرارداد با سازمان فنی و حرفه ای

وی همچنين درخصوص آموزش نيروی انسانی 
عنوان کرد: در زمينه آموزش نيروی انسانی با فنی و 
حرفه ای يک قراردادی منعقد کرده ايم و از ماه ديگر 
آموزش ها را آغاز خواهيم کرد. فنی و حرفه ای اجازه 

داده اند که از تجهيزات آنها استفاده کنيم. 
رئيس اتحاديه کفاشان مشهد در پايان ابراز 
اميدواری کرد که امسال سال خوبی برای همه باشد 
و اين بيماری هر چه زودتر از بين برود. دوستان ساير 
اتحاديه ها می توانند در هر زمينه ای با ما در ارتباط 
باشند. عالوه بر همدردی، هر کاری که از دست ما 

بر آيد، انجام خواهيم داد. 

کفش مشهد يکی از قطب های کفش سازی در ايران به شمار می رود. مشهد عالوه بر تامين نياز استان و صادرات به ساير استان ها 
در داخل کشور، بازارهای صادراتی به نسبت خوبی دارد و کشورهای همسايه را نيز جزو مشتريان خود کرده است. اتحاديه کفاشان 
مشهد، يکی از اتحاديه های فعال در حوزه کفش  به شمار می رود که مجله »اخبار صنعت چرم و کفش« درباره عملکرد اين اتحاديه با 

محمد محمدی رئيس اين اتحاديه به گفت وگو نشسته است. 
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گزارش

رئیس اتحادیه كیف و كفش همدان تاكید كرد

اتحاد صنعتگران؛  
رمز رونق صنعت چرم و 
کیف و کفش

استان همدان از ديربازدر بخش چرم و مصنوعات آن سرآمد بوده به طوری که در 
طول تاريخ همدان به »شهر دباغ خانه« شهرت داشته است. صنعت کيف و کفش 
همدان اين روزها همانند ساير استان های کشور از شيوع ويروس کرونا تاثير پذيرفته 
و صنعتگران را با چالش هايی مواجه کرده است. در اين راستا با  احمد گازراني، رئيس 

اتحاديه کيف و کفش همدان و عضو هيات رئيسه اتاق اصناف گفت وگو کرديم.

سال 99 بر صنعت کیف و کفش همدان چگونه گذشت؟
سال ۹۹ سال سختی برای صنعتگران بود. آغاز سال با شيوع کرونا و اعمال محدوديت 
در فعاليت فروشندگان شروع شد و با نوسانات نرخ ارز و کمبود کاال و... به پايان رسيد. اما 
ناگفته نماند که محدوديت ها و مشکالتی که در سال گذشته وجود داشت، برای صنعت 
کيف و کفش همدان تبديل به يک فرصت شد. در ابتدای سال ۱3۹۹ و برای تامين نياز 
کشور، به حوزه توليد ماسک ورود پيدا کرديم و توانستيم در اين زمينه فعاليت کنيم. در 
ادامه نيز تالش کرديم صادرات و اشتغال صنعت کيف و کفش به مانند گذشته ادامه 

داشته باشد و خوشبختانه در اين زمينه عملکرد موفقی داشتيم.

طی یکی دو ماهه گذشته خبردار شدیم که گروهی از تجار خارجی برای 
دیدار با صنعتگران همدان به این شهر آمده اند. ماحصل این دیدار چه بود؟
بله همانطور که می دانيد ما اتحاديه کيف و کفش همدان در سال های اخير 
توانسته ايم ارتباط خوبي با فعاالن صنعت کيف و کفش در کشورهای افغانستان و 
اقليم کردستان برقرار کنيم. در همين راستا يک هيات تجاري از افغانستان و اقليم 
کردستان به همدان آمدند و باتوجه به اين که شرايط خوبی برای صادرات توليداتمان 
داشتيم، در اين راستا با اين دو هيات تجاری مذاکره و تفاهم نامه   هايی را امضا 
کرديم. در تابستان سال گذشته نيز قرار بود به همراه فعاالن صنعت کيف و کفش از 
استان های اصفهان،  تبريز و تهران سفری به کردستان عراق داشته باشيم اما به دليل 

محدوديت های کرونايی، سفر را به زمان ديگری موکول کرديم.

از نمایشگاه کیف و کفش چه خبر؟
نمايشگاه همدان قرار بود در پاييز سال گذشته برگزار شود. تمام اقدامات الزم 
برای برگزاری نمايشگاه از جمله عقد قرارداد با سايت نمايشگاه نيز انجام شده بود، 
اما از آنجايی که شرايط همدان شرايط ويژه ای بود و عموما وضعيت شيوع کرونا در 
حالت زرد يا قرمز قرار داشت، لذا امکان برپايی نمايشگاه فراهم نشد. با اين حال تالش 
می کنيم در سال جاری و با رعايت تمامی پروتکل های بهداشتی نمايشگاه را برگزار 
کنيم. يکی از اهدافمان در برگزاری نمايشگاه امسال دعوت از مهمانان و تجار خارجی 

است چرا که معتقديم موفقيت يک نمايشگاه به حضور مهمانان داخلی و خارجی 
بستگی دارد. به عبارت ديگر هرچه تعداد بازديدکنندگان از نمايشگاه بيشتر باشد، 

رونق صنعت و تجارت استان نيز افزايش خواهد يافت.

به طور کلی چه اهدافی را برای صنعت کیف و کفش همدان دنبال 
می کنید؟

نگاه ما به صنعت چرم و کيف و کفش در همدان يک نگاه جامع و کلی است؛ به اين 
معنا که ما معتقديم اين صنعت بايد در سراسر کشور و در تمام استان ها رونق داشته 
باشد، نه تنها در همدان.  اگر قرار است اشتغالزايی از طريق اين صنعت افزايش يابد،  بايد 
در تمام استان های کشور اين اتفاق بيفتد. رونق سراسری صنعت چرم و کيف و کفش 
به معنای رونق توليد، صادرات و ارزآوری بيشتر است و سود آن عايد تمام صنعتگران 
کشور می شود. لذا تالش کرده ايم با اتحاديه های کيف و کفش در ساير استان ها از جمله 
اصفهان، قم، تبريز،  مشهد، زنجان و...نيز ارتباط تنگاتنگی برقرار کنيم. همچنين با 
اتحاديه های فعال در شهرستان های استان همدان نيز دائما در ارتباط هستيم و به صورت 
مستمر جلساتی را برای حل مشکالت اين صنعت در استان برگزار می کنيم. به عقيده من 
برای حل مشکل صنعت چرم و کيف و کفش در کل کشور، بايد تمامی فعاالن اين صنعت 
در قالب انجمن، اتحاديه و تشکل دست به دست يکديگر داده و در تصميم گيری های 
کالن اين حوزه حضور داشته باشند. تصميم داريم در آينده ای نزديک از تمام برندهای 
بزرگ صنعت چرم و کيف و کفش دعوت کنيم تا با حضور در همدان، همايشی برگزار 
کرده و در قالب اين همايش مجموعه ای را تشکيل دهيم. تفاوتی ندارد که اين مجموعه 
در قالب انجمن يا تشکل يا اتحاديه باشد، آنچه مهم است، اتحاد همه فعاالن صنعت برای 

حل چالش های صنعت چرم و کيف و کفش است. 

به نظر شما در حال حاضر صنعت چرم و کیف  و کفش با چه چالش هایی 
مواجه است؟

ما در ايران ظرفيت بسيار خوبی در صنعت چرم و کيف و کفش داريم، اما متاسفانه 
نتوانسته ايم اين صنعت را به خوبی مديريت کنيم. ما در حوزه برندسازی ضعف هايی 
داريم که بايد برطرف شود. بسته بندی يکی از مهم ترين نقاط ضعف صنعت چرم و 
کيف و کفش است و به نظر می رسد فعاالن اين بخش نيازمند آموزش های جديدی 
در اين حوزه هستند. موضوع آموزش نيز يکی ديگر از چالش های صنعت چرم و کيف 
و کفش است که خالء آن در تمام استان های کشور احساس می شود. اميدواريم با 
کاهش روند شيوع کرونا و برگزاری جلسات و نمايشگاه های متعدد بتوانيم با کمک 

يکديگر تمام مشکالت پيش روی اين صنعت را رفع کنيم.
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رئیس اتحادیه كفاشان تبریز از  وضعیت بازار كفش مي گوید

كفش هاي خارجي در بازار،  
قاچاق است

بازار کفش تبريز يکی از ديدنی ترين بازارهای جهان است، بازاری که اين روزها زير سايه سنگين 
ويروس کرونا، به سختي روي پاي خود ايستاده است. عليرضا جباريان فام،  رئيس اتحاديه کفاشان 
تبريز در گفت وگو با »اخبار صنعت چرم و کفش« بر ضرورت همدلي و اتحاد براي رونق بازار کفش 

تاکيد مي کند. 

بازار کفش تبریز در سالی که گذشته چگونه 
بود؟

بازار کفش تبريز هم همانند ساير بازارها متاثر 
از شيوع کرونا، با چالش هاي فراواني دست و پنجه 
نرم کرد و ضربه سنگيني به اقتصاد بازار کفش 
تبريز وارد شد. در پايان سال ۹۸، بيش از يک ماه، 
تمام واحدهاي توليدي و فروش کفش در تبريز 
تعطيل شدند و فروش ويژه شب عيد را از دست 
دادند. عيد نوروز، تابستان و مهرماه را هم بازار 
کفش در رکود به سر برد. طبق برآوردهاي انجام 
شده توليد و عرضه کفش در تبريز در سال گذشته 
40 تا 60 درصد کاهش يافت. اما هرچه بود، سال 
۹۹ با تمام سختي هايي که داشت به پايان رسيد و 
چشم اميد تمام فعاالن حوزه کفش به رونق بازار 
در سال ۱400 است. البته در اواخر سال ۱3۹۹ 
نوع وضعيت بازار اندکي بهتر شد با اين وجود 
افزايش قيمت مواد اوليه به ويژه پلي يورتان،  بر 
توليد کفش تاثير گذاشت. چرا که در اسفند ماه 
سال گذشته قيمت پلي يورتان به يکباره 30 تا 
3۵ درصد افزايش يافت و موجب بالتکليفي و 

سردرگمي توليدکنندگان شد.
وضعیت صادرات و واردات کفش چگونه بود؟

اگرچه فروش کفش در بازار داخلي کاهش 
چشمگيري داشت اما خوشبختانه در حوزه 
صادرات و به دليل افزايش نرخ ارز، صادرات تبريز 
بسيار خوب بود و توانستيم به افغانستان، عراق، 
پاکستان جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و 
کشورهاي حوزه خليج فارس صادرات داشته 
باشيم. برآوردهايمان نشان مي دهد که صادرات 

کفش امسال نسبت به سال  هاي ماقبل بهتر بود. اما 
در بخش واردات به دليل افزايش نرخ ارز وارداتي 
انجام نشد. افزايش ناگهاني تورم در ترکيه و به تبع 
آن افزايش قيمت کفش نيز مزيد بر علت شد تا 
امکان واردات کفش به ايران وجود نداشته باشد. 

با این وجود کفش هاي خارجي که اکنون در 
بازار عرضه مي شود، چگونه به ایران وارد شده 

است؟
اگر وارداتي انجام شده، قطعا به صورت قاچاق 
و غيرقانوني بوده است. هر چند که قاچاق کفش 
با توجه به نرخ ارز، براي قاچاقچيان هم صرفه 
اقتصادي نداشت. بنابراين هر نوع کفش با هر 
برندي که در بازار به اسم کفش خارجي عرضه 
مي شود، قاچاق است. خوشبختانه در بازار تبريز به 
ندرت کفش خارجي عرضه مي شود و بيش از ۹۹ 
درصد از کفش هاي موجود در بازار تبريز، توليد 
داخل است. به ويژه در دو سه سال اخير توليد 
کفش و خصوصا کفش مردانه با کيفيت در تبريز 
رشد قابل توجهي داشته است. حتي در مواردي 
کفش توليد تبريز با نام کفش ترکيه عرضه مي شود 
که اين نشان مي دهد توليد کفش با کيفيت در 

تبريز تا چه اندازه پيشرفت داشته است.
دلیل این امر را چه مي دانید؟

دليل اصلي توليد کفش باکيفيت در تبريز،  توليد 
چرم باکيفيت است که توسط توليدکنندگان چرم 
در اختيار صنعتگران کفش قرار مي گيرد. توليد 
زيره باکيفيت نيز تاثير بسزايي در اين فرايند 
داشته است. در حال حاضر واحد هاي  بزرگي 

در حوزه توليد زيره در تبريز فعاليت مي کنند. 
همچنين بزرگترين توليدکننده پلي يورتان در 
تبريز فعال است که بخش عمده اي از نياز کشور به 
اين ماده اوليه را تامين مي کند و توانسته بخشي از 
مشکالت کمبود پلي يورتان در کشور را حل کند.

اتحادیه کفاشان تبریز چه اقداماتي در زمینه 
آموزش انجام داده است؟

حدود 4 الي ۵ سال است که به دنبال تاسيس 
هنرستان کفش يا دانشگاه کفش در تبريز هستيم. 
در اين راستا از سال گذشته ارتباط خوبي دانشگاه 
آزاد اسالمي استان برقرار کرديم و مسئوالن 
دانشگاه نيز به خوبي از ما حمايت کردند به ويژه 
جناب آقاي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 
که توجه ويژه اي به صنعت چرم تبريز داشتند. لذا 
توانستيم در اسفندماه سال گذشته اولين جلسه 
انتخاب هيات امنا را برگزار کنيم در اين هيات 
امنا نمايندگاني از تمام فعاالن صنعت کفش 
اعم از توليدکنندگان کفش و چرم و توليدکنند 
و فروشندگان مواد اوليه کفش حضور دارند. قرار 
است در هنرستان کفش، دو مقطع کوتاه مدت و 
بلند مدت برگزار شود. در دوره هاي کوتاه مدت 
کالس ها به مدت سه ماه برگزار و آموزش هاي الزم 
ارائه مي شود. هدف از اجراي اين دوره،  تامين نياز 
سريع صنعت و صنف کفش است. در واقع در اين 
دوره به افراد در کمترين زمان ممکن آموزش هاي 
الزم براي فعاليت در کارخانه  ها ارائه مي شود. در 
حال حاضر مجوز مقطع فوق ديپلم را دريافت 
کرده ايم اما قطعا در آينده اي نزديک با اخذ مجوز 
ادامه در صفحه34 
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گزارش

اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی كفش ماشینی استان قم در گفت و گوی اینستاگرامی اعالم كردند

استان قم، آماده کمك به توسعه صادرات کفش استان ها

توانایی استان های مختلف کشور از جمله 
قم در زمینه تولیدات انواع کفش موجب 
شده تا ایران ساالنه با تولید ۷0 تا ۸0 درصد 
پاپوش مورد نیاز کشور، اعم از دست دوز و 
ماشینی بتواند رتبه دوازدهم دنیا را در این 
حوزه به خود اختصاص دهد. صنعت کفش 
قم برای اهالی و صنعتگران این حوزه، در 
سراسر کشور، صنعتی شناخته شده است و 
پیشرفت هایی که طی سال های اخیر به همت 
صنعتگران کفش این استان حاصل شده،  
الگوی مناسبی پیش  روی فعاالن صنعت 

کفش برای افزایش بهره وری می گذارد. 
استان قم را می توان قطب تولید صندل 
در کشور دانست که با تولید انواع متنوع و 
مختلف صندل های مردانه و زنانه، توانسته 
سهم قابل توجهی را در رفع نیاز بازار کشور 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که 
فعالیت مستمر صنعتگران کفش استان قم 
در حوزه صادرات کفش و صندل، جایگاه 
ایران در بخش صادرات کفش را نیز ارتقاء 

بخشیده است. 
در سالی که گذشت، شیوع ویروس کرونا بر 
صنعت و بازار کفش استان قم نیز تاثیرگذار 
بود اما تالش بی وقفه تولیدکنندگان کفش 
این استان نشان داد که صنعتگران حتی در 
شرایط دشوار نیز به مقوله »تولید« به چشم 
یک موضوع ملی نگاه می کنند که رونق آن به 

جهش و رشد اقتصادی کمک می کند.

همت جمعی برای حل مشکالت صنعت کفش
ابوالفضل فراهاني، رئيس هيأت مديره انجمن 
صنفی کفش ماشيني و رئيس خانه صنعت و 
معدن استان قم هستم در گفت وگو با ماهنامه 

»اخبار صنعت چرم و کفش« با اشاره وضعيت 
صنعت کفش در استان قم گفت: سال ۹۹ برای 
صنعتگران کفش قم نيز سال دشواری بود. روند 
توليد با افت وخيز همراه بود و ميزان صادرات نيز 
کاهش يافت. برگزاری نمايشگاه نيز به دليل شيوع 
کرونا به تعويق افتاد. اما با اين تمام توان خود را 
به کار خواهيم بست تا مشکالت اين صنعت را در 
سال ۱400رفع کنيم و سهم استان و کشور را در 

صادرات کفش به کشورهای هدف افزايش دهيم.
به گفته وی طبق برنامه ريزی هايی که انجام شده 
بود، قرار بود در سال ۹۹ ميزان صادرات کفش 
استان قم از ۱00 ميليون دالر به 300 الی ۵00 
ميلين دالر افزايش پيدا کند. اما اين هدف گذاری 
به دليل شيوع کرونا و البته برخی مشکالت داخلی 
از جمله کمبود يا نبود مواد اوليه، محقق نشد. البته 
ناگفته نماند که در حال حاضر صادرات استان قم 
به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و آسيای 
ميانه همچنان ادامه دارد، اما فارغ از موضوع کرونا، 
بی نظمی های حاکم بر بخش توزيع مواد اوليه و 
اتفاقاتی که در اين زمينه رخ داد، ميزان صادرات 

کفش استان قم را کاهش داد.
وی معتقد است که افزايش قيمت مواد اوليه 
يک مبحث جهانی است و به طور کلی قيمت مواد 
اوليه کفش در جهان افزايش يافته است، اما مشکل 
اصلی در ايران، افزايش هفتگی و بعضا روزانه قيمت 
مواد اوليه است که موجب سردرگمی و بالتکليفی 

توليدکننده می شود. 

کم لطفی های پتروشیمی کارون
فراهانی با اشاره به کم لطفی های پتروشيمي 
کارون در سال گذشته که موجب کمبود برخی 
مواد اوليه در بازار شد، افزود: در ماه های پايانی 
سال گذشته قرار بود طی برگزاری نشستی با ساير 

توليدکنندگان کفش کشور، موضوع کمبود مواد 
اوليه پيگيری و حل و فصل شود، اما به دليل تشديد 
شرايط شيوع کرونا،  موفق به ميزبانی از ساير 
صنعتگران در استان قم نشديم. با اين حال اتحاديه 
کفش ماشينی استان قم همواره اين آمادگی را دارد 
که با همفکری ساير فعاالن اين صنعت، برای حل 

مشکالت صنعت کفش اقدام کند.
وی با تاکيد بر اينکه استان قم در بخش صادرات 
کفش در کشور پيشتاز است، ادامه داد: در حال 
حاضر و با توجه به تجربه استان قم در صادرات 
کفش، يک شرکت بزرگ صادراتی در قم فعال است 
که تمام خدمات مورد نياز برای صادرات کفش را 
به متقاضيان ارائه می دهد و اين آمادگی وجود دارد 
که توليدکنندگان کفش ساير استان ها نيز برای 
توسعه فعاليت خود در زمينه صادرات،  از خدمات 

اين شرکت استفاده کنند.

کیفیت؛ رمز موفقیت صادراتی
رئيس خانه صنعت و معدن استان قم در ادامه 
افزود: با توجه به اينکه در سال گذشته امکان 
برگزاری نمايشگاه در قم فراهم نشد،  در تالش 
هستيم تا امسال با برگزاری نمايشگاه، بار ديگر 
توليدکنندگان سراسر کشور را گرد هم جمع 
کرده و دستاوردهای آنها را به نمايش بگذاريم. 
در اين راستا و طبق برآوردهای انجام شده يکی 
از سالن های سايت نمايشگاهی قم به مساحت 
۱0 هزار متر مربع، تا دی ماه آماده و برای برگزاری 

نمايشگاه تجهيز می شود.
به گفته وی مهم ترين اصل در موفقيت صادراتی يک 
محصول، کيفيت محصول است. فعاالن صنعت کفش 
بايد بر روی برندسازی و توليد محصول با کيفيت باال 
تمرکز بيشتری داشته باشند. خوشبختانه در سال های 
اخير نيروی کار جوان و تحصيل کرده با ايده های بکر 
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و متنوع وارد بازار کار شده اند و همين امر در بهبود 
کيفيت توليد کفش تاثير بسزايی داشته است. تا چند 
سال گذشته کل مدل هاي کفش در توليدی های 
استان قم، کمتر از ۱00 مدل بود در حالی که اکنون 
بيش از صدهزار مدل انواع کفش و صندل در استان 

قم توليد می شود.
فراهانی اضافه کرد: تا چند سال گذشته صنعت 
کفش در استان قم وابستگی زيادی به چين داشت 
در حالی که اکنون عالوه بر خودکفايی در طراحی و 
مدل سازی کفش، در زمينه قالب سازی نيز بی نياز 

از واردات شده ايم. 

افزایش صادرات کفش استان قم
جواد شعبان زاده، عضو هيأت رئيسه انجمن صنفی 
کفش ماشينی استان قم نيز در گفت وگو با »اخبار 
صنعت چرم و کفش« بااشاره به جهش صادراتی 
استان قم در سه ماهه دوم و سوم سال ۹۹ گفت: 
خوشبختانه عراق، افغانستان و پاکستان در سال ۹۹ 
به مقاصد صادراتی استان قم اضافه شدند و لذا حجم 

صادرات استان افزايش قابل توجهی پيدا کرد.
به گفته وی در سال ۹۸ و در جريان برگزاری 
نمايشگاه کفش در قم و دعوت از فعاالن صنعت کفش 
از 2۸ کشور، ۱۹ کشور به عنوان مهمان در نمايشگاه 
حاضر و از نزديک با دستاوردهای صنعتگران ايرانی 
آشنا شدند. قرار بود در سال ۹۹  نيز از کشورهای 
مختلف برای بازديد از نمايشگاه قم دعوت کنيم، اما 
با شيوع کرونا شرايط الزم برای برگزاری نمايشگاه 
فراهم نشد. الزم به ذکر است که يکی از دستاوردهای 
حضور کشورهای خارجی در نمايشگاه،  ايجاد و 
برقراری ارتباط بيشتر با توليدکنندگان کفش در ساير 
کشورهاست که بی شک منجر به گسترش بازارهای 

صادراتی خواهد شد.
وی در خصوص شرايط خاص استان قم که 
موجب شده اين استان در حوزه صادرات کفش 
موفق عمل کند، گفت: قم قدمت صادراتي در 
حوزه کفش دارد و اين مرهون شرايط ويژه استان 
است. استان قم به دليل نزديکی به پايتخت اين 
امکان را ايجاد کرده تا خريداران خارجی و داخلی 
قم را به عنوان يک بازار هدف توليد و توزيع کفش 
بشناسند. جالب است بدانيد که بسياری از تجار 
عراقی در سفر يک روزه به استان قم، محصوالت 
مورد نياز خود را خريداری می کنند. يک تاجر 
عراقی، با اولين پرواز صبح عراق به ايران، وارد 
فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره( شده و پس از 
طی مسافت حدود يک ساعته به قم می رسد. طی 

چند ساعت گشت و گذار در بازار قم، محصوالت 
مورد نياز خود را انتخاب و خريداری می کند و 
دوباره با بازگشت به فرودگاه امام خمينی)ره( 
با اولين پرواز عصر يا شب به عراق باز می گردد. 
کاالها نيز نهايتا پس از يک هفته در عراق به دست 

خريدار می رسد.

کفش؛ کاالی مهم صادراتی قم
شعبان زاده معتقد است که توليد کنندگان کفش ايران 
در برخی از حوزه ها،  از کشوری مانند ترکيه بسيار قوی تر 
عمل کرده اند و با ارائه کاالی باکيفيت و با قيمت های 

رقابتی، تقاضای زيادی را در منطقه جذب کرده اند.
وی با اشاره به زيرساخت هايی که برای توسعه 
صنعت کفش در استان قم فراهم شده گفت: 
خوشبختانه ديدگاه مسئوالن استانی نسبت به 
صنعت کفش اين استان، ديدگاه روشنی است. 
تا پيش از اين،  فرش به عنوان يکی از محصوالت 
مهم صادراتی قم مطرح بود در حالی که اکنون و 
به همت فعاالن اين صنعت، کفش به عنوان يک 
کاالی مهم صادراتی، برای مسئوالن استانی از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. با چنين ديدگاهی، 
در کوتاه ترين زمان، زيرساخت های توسعه صنعت 

کفش گسترش پيدا می کند.

کاهش قیمت پلی یورتان در آینده ای نزدیک

نه دار انجمن صنفی  حسين صادق زاده، خزا
کفش ماشينی استان قم که در جريان گفت وگوی 
مجازی )اليو اينستاگرام( ميزبانی اعضای هيأت 
مديره انجمن صنفی کفش ماشينی قم را به عهده 
داشت نيز در گفت وگو با »اخبار صنعت چرم و 
کفش« بر اهميت نگاه کلی به توليد کفش در کشور 
تاکيد کرد و گفت: استان قم به عنوان يک پايلوت 
صادراتی در کشور، اين آمادگی را دارد تا در زمينه 
صادرات، از تمام استان های کشور حمايت کند و 
تجربه خود را در اختيار عالقمندان به صادرات 
کفش بگذارد. وی پيشنهاد داد که انجمن های 
استانی در طول سال، جلساتی را به صورت فصلی 
در يکی از استان های کشور برگزار کنند تا بر اساس 
آن بتوانيم مشکالت استان ها در صنعت کفش را 
شناسايی و برای کسب بيشتر بازارهای هدف، 

همفکری و هم انديشی کنيم.
عبدالمجيد چينی سار، دبير انجمن صنفی کفش 
ماشينی استان قم نيز در اين گفت وگو از کاهش 
قيمت پی يو در آينده ای نزديک خبر داد و گفت: 
با پيگيری ها و مکاتباتی که با انجمن پلی يورتان، 
وزارتخانه و سازمان بورس انجام شده، تالش 
کرده ايم مشکالت تامين پلی يورتان را حل کنيم. 
به اين ترتيب نه تنها در آينده ای نزديک قيمت 
پلی يورتان کاهش می يابد بلکه دست دالالن و 

واسطه گران نيز از اين بازار کوتاه می شود.

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کفش ماشینی استان قم
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هيدج، برای اهالی صنعت کفش نام شناخته شده ای 
است. شهر هيدج يکی از قطب های توليد کفش در 
ايران محسوب می شود که در زمينه توليد کفش 
بچه گانه مقام اول را در کشور دارد. هيدج را می توان 
به عنوان نمونه عينی و واقعی از يک مجموعه اشتغال 
خودجوش و صنعتی پايدار دانست که توانسته با 
وجود شرايط تحريم و اضافه شدن بحران کرونا، 
به فعاليت خود ادامه دهد. صنعت کفش در هيدج 
امکان ايجاد فرصت های شغلی بسيار زيادی را برای 
جوانان اين شهر ايجاد کرده و صنعتگران فعال در 
اين شهر معتقدندکه ظرفيت های بالقوه ای در صنعت 
کفش اين شهر وجود که در صورت بهره برداری از آن 
می تواند تحول عظيمی را در صنعت کفش کشور 
ايجاد کند مشروط بر اينکه بسترهای الزم برای توسعه 

و گسترش اين صنعت در هيدج ايجاد شود.
در سفری يک روزه به شهرستان هيدج به سراغ سايت 
صنعتی اين شهر رفتيم تا از نزديک با فعاالن صنعت 

کفش و فعاليت های آنها در اين زمينه آشنا شويم.
فعالیت 220 کارگاه تولید کفش در هیدج

محمدعلي عسگري، عضو هيأت مديره شرکت تعاونی 
تالشگران صنعت کفش دست دوز هيدج در گفت وگو با 
مجله اخبار صنعت چرم و کفش گفت:  در اوايل پيروزی 
انقالب، هيدج يک روستان بزرگ و بدون امکانات بود، 
در حالی که اکنون به يکی از قطب های صنعت کفش 
تبديل شده است و بيش از 220 کارگاه توليد کفش در 

اين شهرستان فعاليت می کنند.
وی که به عنوان يکی از نخستين صنعتگران صنعت 
کفش در هيدج شناخته می شود در مورد فعاليت 
گسترده صنعتگرن اين شهرستان در توليد کفش 
بچه گانه افزود: تخصص من در حوزه کفش بچه گانه 
بود و وقتی که اوايل پيروزی انقالب از تهران به هيدج 
آمدم، اقدام به آموزش دوخت و ساخت کفش بچه گانه 
کردم. از اين رو کسانی که دوخت کفش بچه گانه را 
آموزش ديدند، در سال هاي بعد توليد کفش بچه گانه 
را ادامه دادند تا اينکه امروز هيدج به قطب توليد کفش 

بچه گانه تبديل شده است. 
به گفته وی صنعت کفش در هيدج زمينه اشتغال 
جوانان بسياري را فراهم کرده تا جايي که هيدج به شهر 
بدون بيکار معروف شده است اما با اين وجود مشکالتي 
پيش پاي صنعتگران اين شهرستان وجود دارد که 
اميدواريم مسئوالن دولتي نيم نگاهي به اين شهرستان 

بياندازند و قطب صنعت کفش بچه گانه را دريابند. 
 عسگري با اشاره به اينکه سال ۱3۹۹ سال بسيار 
سختي براي صنعتگران کفش در هيدج بود ادامه 
داد: با وجود تمام مشکالت و سختي هايي که وجود 
داشت، فعاالن صنعت کفش توانستند اين صنعت را 
در هيدج سرپا نگه دارند و فعاليت خود را ادامه دهند. 
من قول مي دهم در صورت رفع موانع و مشکالت 
صنعت کفش هيدج، ميزان توليد کفش در اين 

شهرستان به دوبرابر ميزان کنوني افزايش يابد.

به گفته وي نبود و کمبود زمين براي راه اندازي 
کارگاه توليد کفش يکي از مهم ترين مشکالت اين 
صنعت است. البته رايزني هايي براي دريافت زمين 
از شهرداري به صورت قسطي انجام شده است اما 
همچنان نيازمند حمايت مسئوالن دولتي و توجه هر 
چه بيشتر آنها به اين قطب صنعتي در کشور هستيم. 
علی اکبر ملک محمدی، رئيس هيأت مديره 
شرکت تعاونی تالشگران صنعت کفش دست دوز 
هيدج نيز در ادامه با اشاره به ضرورت رشد و توسعه 
صنعت کفش بچه گانه در هيدج گفت: مشکالت 
صنعتگران هيدج را با مسئوالن فرمانداري هيدج 
مطرح کرده و اميدواريم که مسئوالن گام هاي 

مثبتي درجهت رفع اين مشکالت بردارند.
وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه کفش افزود: در سال 
گذشته حضور موفقي در نمايشگاه داشتيم و امسال 
نيز با رعايت پروتکل هاي بهداشتي سعي خواهيم کرد 
در نمايشگاه کفش حاضر شده و دستاوردهاي فعاالن 

صنعت کفش هيدج را به نمايش بگذاريم.
به گفته ملک محمدي در حال حاضر هيدج ۱4 
هزار نفر جميعت دارد که از اين تعداد 4 هزار نفر 
در صنعت کفش فعاليت مي کنند. حتي بسياري 
از کارگران مشغول به کار در هيدج، از ساير 
شهرستان ها به اينجا آمده و در کارگاه هاي توليد 

کفش مشغول به کار هستند. 
وي معتقد است اشتغال جوانان تحصيلکرده در کنار 

فعاالن صنعت كفش هیدج  معتقدندكه با حمایت دولت، 
توسعه صنعت كفش در این شهرستان محقق مي شود

 تولید کفش را به دو برابر مي رسانیم
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اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی تالشگران صنعت کفش دست دوز هیدج

محمد امین  آدینه،  کیان صالحی، افشین شادی مهر

پيشکسوتان صنعت کفش هيدج، اين امکان را فراهم 
مي کند تا دانش و تجربه در کنار يکديگر قرار گرفته و 
موجب توسعه و پيشرفت صنعت کفش در هيدج شود.
زمین و بیمه؛ دو چالش صنعتگران کفش هیدج
گروه توليدی آدينه يکی ديگر از شرکت های 
توليدکننده کفش بچه گانه در هيدج است که با 
مديريت محمدرضا آدينه ،  انواع مختلفی از کفش های 

بچه گانه را توليد و به بازار عرضه می کند.
آدينه در مورد فعاليت گروه توليدي خود گفت: 
در حال حاضر در اين کارگاه توليدي، طرح ها و 
مدل هاي مختلف کفش به صورت دستي و بدون 
ماشين انجام مي شود. برخي از مدل ها الگوبرداري 
از مدل هاي اورجينال خارجي است که با تغييراتي 
به شکل جديد طراحي مي شوند. برخي مدل ها را 
نيز خودمان طراحي مي کنيم که خوشبختانه همه 

مدل ها مورد پسند و رضايت مردم بوده است.
آدينه با اشاره به قيمت کفش هاي بچه گانه نيز 
گفت: در هيدج قيمت يک جفت کفش بچه گانه 
حدود ۵0 تا 6۵ هزار تومان است؛ البته قيمت ها 
هنوز به روزرساني نشده و اين قيمت ها مربوط به 

سال گذشته است.
مديرعامل گروه توليدي آدينه ادامه داد: رويه مورد 
نياز را از کارخانه البرز قزوين تهيه مي کنيم و بخشي 
نيز در هيدج توليد مي شود. زيره کفش و قالب ها 
نيز در هيدج توليد مي شود. ماهيچه کفش را نيز از 

تهران تهيه مي کنيم.
به گفته آدينه در حال حاضر ۹۵ درصد از 
کارگاه  هاي توليدي در هيدج،  در زمينه توليد کفش 
بچه گانه فعال هستند چرا که توليد اين نوع کفش به 
خوبي در هيدج جا افتاده و صنعتگران در اين زمينه 
تخصص بيشتري دارند. عالوه بر اين که موجب شده 

هيدج به قطب توليد کفش بچه گانه تبديل شود.
وي در مورد مشکالت فعاالن صنعت کفش در 
هيدج نيز گفت: يکي از اصلي ترين چالش هاي ما 
کمبود و گراني زمين است. موضوع بيمه نيز به يک 
چالش مهم تبديل شده است و ما نمي توانيم بيشتر 

از ۵ کارگر را بيمه کنيم.
توسعه صادرات کفش هیدج

مجموعه صادراتی افالک تابناک الينا به مديريت 
کيان صالحي يکي ديگر از واحدهاي فعال در سايت 
کفش هيدج است که در زمينه صادرات کفش هيدج 

به کشورهاي مختلف فعاليت مي کند.
با مجله اخبار صنعت  صالحي در گفت وگو 
چرم و کفش بااشاره به فعاليت مجموعه افالک 
تابناک الينا گفت: خوشبختانه طي سال هاي 

گذشته توانسته ايم ارتباطات خوبي با کشورهاي 
همسايه برقرار کنيم و با ايجاد پايگاه در چند کشور 
همسايه، توليدات هيدج را به کشورهاي آذربايجان، 
افغانستان و عراق  صادر کنيم. عالوه بر اين به کمک 
سفارتخانه هاي ايران و رايزنان ايراني در کشورهاي 

هدف، توانسته ايم صادرات بيشتري داشته باشيم.
وي افزود: تمام فعاالن صنعت کفش در هيدج 
مي توانند از خدمات ما براي صادرات توليدات 
خود استفاده کنند. چرا که تجربه و ارتباطات ما 
با کشورهاي همسايه اين امکان را فراهم کرده تا 
بتوانيم با صادرات هرچه بيشتر، به توسعه صنعت 

کفش هيدج کمک کنيم.
وي معتقد است که ظرفيت ها و توانمندي هاي 
هيدج در صنعت کفش بسيار زياد است و جوانان 
تحصيلکرده زيادي در اين شهرستان آماده فعاليت 
و بهره گيري از دانش  خود در صنعت کفش هستند. 
لذا اميدواريم با حمايت مسئوالن روز به روز شاهد 

گسترش و توسعه صنعت کفش هيدج باشيم.
دانش جوانان در کنار تجربه پیشکوتان

مهران نقی لو يکي ديگر از صنعتگران فعال در 
شهرک صنعتي هيدج  و مدير شرکت توليدي 
کفش بچه گانه يکتاگام است. وي در گفت وگو 
با مجله اخبار صنعت چرم و کفش با اشاره به 
فعاليت بيش از 220 واحد توليدي در شهرک 
صنعتي کفش گفت: سال ۱3۹۹ سال خوبي 
براي صنعتگران کفش در هيدج نبود، اما با 
برنامه ريزي هايي که انجام داده ايم، مي خواهيم 
سال ۱400 سال پرباري را براي صنعت کفش 

رقم بزنيم.
وي افزود: دستگاه جديدي به خط توليد کارگاه 
اضافه کرده ايم که از شرکت مرسدس بنز خريداري 
شده و در نوع خود يکي از مدرن ترين دستگاه هاي 
توليد کفش است. عالوه بر اين در زمينه توليد کفش 

بزرگساالن نيز فعاليت مي کنيم. 
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اسالمشهر يکی از شهرهای صنعتی در ايران 
به شمار می رود. 23 درصد واحدهای توليدی 
اين شهر به حوزه کفش اختصاص دارد. مسعود 
مرسلپور فرمانداری اسالمشهر در گفت وگو با 
مجله اخبار صنعت چرم و کفش با اشاره به سابقه 
کار دولتی خود عنوان کرد: به مدت 27 سال است 
که در سمت دولتی مشغول به کار بوده و حدودا دو 
سال است که در سمت فرماندار اسالمشهر مشغول 

به کار شده است. 
مرسلپور در ادامه با اشاره به واحدهايی که در 
اسالمشهر مشغول به فعاليت هستند، خاطرنشان 
کرد: جمعيت اسالمشهر در حال حاضر 700 
۱۵3 کارخانه  هزار نفر است. در اسالمشهر 
بزرگ و 6667 واحد توليدی متوسط مشغول به 
فعاليت هستند که نزديک به هزار واحد از اين 
تعداد واحدهای توليدی، توليدی کفش ورزشی و 

واحدهای مرتبط به اين صنعت هستند. 
وی در پاسخ به اين پرسش که در اسالمشهر 
چند درصد توليدکنندگان کفش، مشغول به کار 
هستند، بيان کرد: نزديک به 23 درصد واحدهای 
توليدی در حوزه اسالمشهر در حوزه کفش مشغول 

به کار هستند. 
از مردم، آفت مسئوالن  فاصله گرفتن 

می شود
فرماندار اسالمشهر با اشاره به اين موضوع که در 
اتاق من همواره به روی همه باز است، تصريح کرد: 
به نظر من ضرورتی ندارد، زمانی که يک مسئوليتی 
را می پذيريد، از مردم فاصله بگيريد. فاصله گرفتن 
از مردم آفت بزرگی است برای کسی که مقامی را 
عهده دار شده باشد. مهم اين است که فرد در هر 
جايگاهی که قرار دارد، مثمرثمر واقع شود. ارتباط 
با مردم برای مسئوالن خود به خود نتيجه بخشی را 

به دنبال خواهد داشت.

سایر صنایع اسالمشهر
مرسلپور با اشاره به ساير واحدهای توليدی در 
اسالمشهر عنوان کرد: در حوزه واحدهای غذايی 
ما واحدهای بسيار ارزشمندی را داريم. در حوزه 
صدور تجهيزات ماشين آالت و حتی دانش فنی 
آن نيز توانمندی های بسياری داريم. همچنين 
در حوزه صنعت چوب يکی از قطب های صنعت 
کشور به  شمار می رويم. عالوه بر اينها در توليد 

يکی از لوزام يدکی کارخانجات و شرکت های 
بزرگ خودروسازی نيز حرف های بسياری برای 
گفتن داريم. در حوزه صنايع پايين دستی حوزه 
کشاورزی و توليد مرغ و تخم مرغ و کشتارگاه و 

دامپروری نيز فعال هستيم.
وی در ادامه تاکيد کرد:  اسالمشهر يکی از نقاط 
کشور است که به تناسب وسعت خود، بيشترين 
سهم را در حوزه صنايع پايين دستی کشاورزی به 

خود اختصاص داده است. 

راه اندازی شهرک صنعتی کفش
فرماندار اسالمشهر همچنين در پاسخ به اين 
زمانی  چه  کفش  که شهرک صنعتی  پرسش 
راه اندازی می شود، گفت: شهرک صنعتی کفش 
با وجود تمام مشکالت و آزار و اذيت هايی از سوی 
برخی افراد که منافع آنها در اين موضوع گره خورده 
بود که راه اندازی نشود، شکر خدا انجام شد و مراحل 
نهايی خود را طی می کند. وی در ادامه تاکيد کرد: 
در سفر معاون اول رئيس جمهور نيز اين موضوع 
منعکس و گزارش شده است. آخرين خبر نيز اين 
موضوع است که پرونده در حال تکميل شدن است.   

فرماندار  اسالمشهر: 

 ۲۳ درصد واحدهای تولیدی اسالمشهر را 
صنعت کفش به خود اختصاص داده است

گزارش
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خیرین   اسالمشهری  
در حوزه کفش سال 
خود را خیرخواهانه 
آغاز کردند

از تولیدکنندگان خّیر استقبال می کنیم
علی دهقان به عنوان يکی از اعضای خيريه 
اسالمشهر گفت:  اينجا برخی از توليدکنندگان کفش 
که جزو خيرين هستند،  دور هم جمع می شوند و 
مبلغی را به صورت ماهانه جمع آوری کرده و صرف 
امور خيريه می کنند. البته کسانی را برای بازرسی 
می فرستيم تا براساس گزارشی که تهيه می شود، به 

آنها کمک کنيم. 
وی در پاسخ به اين پرسش که انگيزه اين کار چگونه 
به وجود آمد، تصريح کرد: تمام ايرانی ها انگيزه های 
خيرخواهانه دارند و تمايل دارند که به همديگر 
کمک کنند. از اين رو توليدکنندگان صنف کفش 
نيز در اسالمشهر گردهم آمده اند تا در حد توان خود 
کارهای خيرخواهانه داشته باشند. در اين راستا نيز اگر 
توليدکنندگان قصد داشته باشند به ما بپيوندند، ما نيز 

در خدمت آنها هستيم. 
کار خیر تولیدکنندگان ادامه دارد

همچنين باقر خاکسار يکی ديگر از اعضای خيريه 
اسالمشهر اظهار داشت: امروز بچه های نيکوکار 
اتحاديه جمع شده اند و به صورت ماهانه مبلغی کمک 
می دهند تا آن را به نيازمندان بدهيم. بدون شک اين 

کار توليدکنندگان تداوم دارد. 
اعالم رسمی کنیم، تعداد خیرین بیشتر می شود

 شريفی از اعضای خيريه اسالمشهر عنوان کرد: 
جلسه ای با حضور خيرين توليدکنندگان اسالمشهر 
برگزار شد که جلسه بسيار خوبی بود و دوستان همه 
حضور داشتند. اميدواريم که اين جلسات تداوم 

داشته باشد. اميدواريم که به مال اين خيرين برکت 
بيشتری بدهد. وی در پاسخ به اين پرسش که هدف 
از آمدن در اين کار خير چيست، خاطرنشان کرد: 
بدون شک کسانی که توانمند هستند بايد بتوانند 
در حد وسع خود به نيازمندان کمک کنند، از ا ين رو 
ما نيز در حد توان خود سهم کوچکی را می خواهيم  

ادا  کنيم. 
شريفی در ادامه يادآور شد: هم اکنون اين انجمن 
خيريه 24 عضو دارد،  البته اگر اعالم رسمی کنيم 
بدون شک تعداد ما بيشتر نيز خواهد شد. مردم 

آمادگی برای کار را خير دارند. 
عضو جدید هم می پذیریم

با يکی از جوانان اين گروه گفت وگو  را  ادامه می دهيم 
او خودش را علی بدرلو مدير کفش راميرال معرفی 
می کند. او درباره انگيزه تشکيل اين گروه عنوان کرد: 
همفکری و اقدام های خيرخواهانه جزو اهداف اين 
گروه است. اگر اعضای گروه تمايل داشته باشند، اين 
کار ادامه دار خواهد بود. عضو جديد هم می پذيريم. در 
زمينه کفش نيز کارهای خيرخواهانه انجام شده است.  
در آينده هم انجام می شود و بسيار از اين موضوع 

استقبال می کنند. 
از کارهای خیرانه در مبلمان تا صنعت کفش

رحمان محمدی نيز به عنوان يکی از اعضای خيريه 
اسالمشهر عنوان کرد: من در کار مبلمان مشغول به 
کار هستم که طی چند باری با توليدکنندگان کفش 
به کشورهايی همچون ايتاليا و روسيه به سفر رفته ام 
و از اين طريق با توليدکنندگان کفش آشنا شده ام. 

ابتدا از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين 
توليدکنندگان آشنا شدم و هم اکنون با آنها دوست 

شده ام. 
محمدی ادامه داد: در پی صحبت با دوستان به اين 
نتيجه رسيديم که چنين اتحاديه ای را ايجاد کنيم که 

در حد توان خود کمک حال مردم باشيم. 
وی در پاسخ به اين پرسش که در کار مبل هم 
چنين موسسه ای داريد، خاطرنشان کرد: بله در 
صنعت مبل هم چنين اقدام هايی انجام می شود 
البته آنجا يک صنف ديگر است و تعداد ما آنجا از ۵0 
نفر هم بيشتر است. در خيريه کفش 24 عضو داريم 

و در حال بيشتر شدن است. 
وی با اشاره به اين موضوع که اقدام های خيرخواهانه 
دو وجه دارد، خاطرنشان کرد: موضوع خيريه دو 
موضوع دارد يکی اينکه دوستان تمايل داشته باشند 
که هزينه ای را برای کارهای خيريه متقبل شوند و 
البته موضوع ديگر آن است که اين پول را کجا می توان 
هزينه کرد که همراه با بيشترين نتيجه مناسب باشد. 
اتفاقا پول گرفتن راحت تر است، اما درست هزينه 

کردن آن مهم تر است. 
محمدی در پاسخ به اين پرسش که برای دوستانی 
که قصد دارند به خيريه بپيوندند چه صحبتی داريد، 
گفت: دوستانی که قصد دارند به اين مجموعه 
بپيوندند، خيلی بزرگوار هستند و ما از آنها دعوت به 
عمل می آوريم. هرچند مديريت مجموعه و انجمن 
بزرگتر کار سختی است و می ترسيم که امور و مديريت 

آن از دست ما خارج شود. 

با آغاز سال جديد و در فروردين ماه سال ۱400 توليدکنندگان در حوزه کفش در اسالمشهر گردهم آمده که سال جديد خود را با اقدام خيرخواهانه آغاز کنند. 
انجمن خيريه توليدکنندگان کفش در اسالمشهر 24 عضو دارد که بيشتر اعضای آنها را جوانان تشکيل می دهد.  مجله اخبار صنعت چرم و کفش با برخی از اعضای 

آنها در نخستين گردهمايی آنها در سال جديد به گفت وگو نشسته است. 
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گروه صنعتي نامي با آغاز سال ۱400 در سوگ »حسين نامي«، مدير و 
بزرگ اين مجموعه نشست. حسين نامي متولد چهارم تيرماه ۱32۸ در تبريز 
بود. ايشان در سنين نوجواني به همراه پدر وارد حوزه صنعت کفش شد و 

به تدريج با همراهي برادرانش "گروه نامي" را صنعتي و  پايه گذاري کرد.  
مرحوم حسين نامي يکي از شش فرزند حاج محمد نامي بود. حاج 
محمد نامي از سال ۱322 فعاليت خود را با توليد کفش هاي دست دوز 
چرمي آغاز کرد و بعدها بنکداري را نيز به آن اضافه کرد. حسين نامي 
به دليل عالقه به کسب و کار  از سن ۱4 سالگي به کمک پدر آمد و وارد 
بازار کار شد. وي همراه با پدرش در بازار کفاشان خيابان دارايي فعاليت 
مي کردند. پس از انقالب نيز ايشان کار خود را در حوزه کفش با پدر و دو 
تا  از برادرانش که به آنها پيوسته بودند ادامه دادند و البته نقش اصلي را 
ايشان برعهده داشت. مردم داري و شم اقتصادي ايشان باعث شد تا کسب 
و کارشان پيشرفت چشمگيري داشته باشد. هر چند کار توسط حاج 

محمد بنا شده بود اما او ديگر دخالتي در امور نداشت و مسئوليت کار بر 
عهده حسين نامي بود و ايشان به نوعي مجموعه را به سوي صنعتي شدن 

سوق دادند.  
زنده ياد حسين نامي با چندين نسل به خوبي در ارتباط بود و با هر فرد 
در حد توانايي خودش کار مي کرد.  وي براي ادامه فعاليت، فرزندان خود 
و برادرانش را هم وارد مجموعه کرد و  با حضور جوانترها جان دوباره اي به 
کار بخشيد. به جوان ها اين فرصت را مي داد تا تصميم گيري کنند و اشتباه 

کردن را زمينه اي براي يادگيري مي دانست. 
حسين نامي هرگز دست از کار و تالش برنداشت و تا آخرين لحظه زندگي 
خود به حرفه اي که عاشقانه دنبال مي کرد ادامه داد. هر چند که به جوان ترها 
تفويض اختيار کرده بود اما سياست هاي کلي مجموعه را هدايت مي کرد. 
حسين نامي در هشتم فروردين ماه ۱400 و يک روز قبل از نيمه شعبان، در 

خواب دچار سکته قلبي شد و جان به جان آفرين تسليم کرد.

به یاد حسین نامی
گروه صنعتی نامی چگونه شكل گرفت؟
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روایتی از   ایثار یك برادر
در صنعت کفش و صنايع وابسته، کسب و کارها اغلب به صورت خانوادگی اداره می شوند و کسب و کار از نسلی به نسل ديگر ادامه پيدا 
می کند. خانواده نامی هم از اين قانون مستثنی نبوده اند. کسب و کاری که توسط پدر خانواده آغاز شد، توسط پسران ادامه يافت و به دست 
نسل سوم سپرده شد. دومين نسل از خانواده نامی که برادران نامی هستند اکنون در غم از دست دادن برادر بزرگ خود )حسين نامی( 
هستند که هميشه با نگاهی متفاوت حامی و پشتيبان آنها بوده است. مجله اخبار صنعت چرم و کفش گفت و گويي کوتاه با دو برادر بزرگوار 

نامي )اکبر  و حسن نامي( داشته است که در ادامه مي خوانيد: 

اکبر نامي، يکي از برادران نامي رمز موفقيت گروه صنعتي نامي را در 
نگرش برادر بزرگتر خود مي داند و از خاطرات و زندگي خود با برادر 
بزرگتر مي گويد: حسين فرزند اول خانواده و برادر بزرگتر من بود. 
حسين پسري باهوش و تيزبين بود. ذکاوت و هوش اقتصادي سرشار 
او توجه همه را به خود جلب مي کرد. هميشه در فکر رشد و ترقي بود 

و براي رسيدن به اين هدف، از هيچ تالش و کوششي دريغ نمي کرد. 
سال ۱3۵4، من که عالقه چنداني به کار تجارت و کسب و کار 
بازاري نداشتم، براي ادامه تحصيل عازم آمريکا شدم. 4 سال در آمريکا 
اکولوژي جانوري خواندم و در سال ۱3۵۸ براي تدريس در دانشگاه به 
ايران بازگشتم. پس از بازگشت به ايران تدريس را در دانشگاه گيالن 
ادامه دادم اما در بحبوحه اوايل پيروزي انقالب از  تدريس در دانشگاه 

کنار گذاشته  شدم. 
تاهل و تعهد زندگي من را بر آن داشت تا به فکر کسب و کار و امرار 
معاش باشم. يک روز، وقتي که با ذهني پر از دغدغه هاي زندگي در 
حيات خانه قديمي پدر، گوشه اي نشسته بودم و به آينده پيش رو فکر 
مي کردم، حسين آمد و کنارم نشست. پيشنهاد حسين براي کار در کنار 
او آغازگر زندگي جديدي بود که با ايثار برادر بزرگتر مسير زندگي من 

را تغيير داد.
برادرم حسين از سال ۱33۸ نزد پدر کار مي کرد. چيزي حدود 20 
سال، جواني و نوجواني خود را صرف کار و تالش کرده و اندوخته اي 
کسب کرده بود. من تازه از آمريکا بازگشته بودم و سرمايه اي جز ماشيني 
که پدر به من داده بود، نداشتم. حسين به من پيشنهاد داد که با او کار 
کنم، نه به عنوان شاگرد، بلکه به عنوان شريک. در واقع سرمايه اي که 
حسين طي سال ها کسب کرده بود، بدون هيچ منتي بامن به اشتراک 
گذاشت. شايد براي بسياري از افراد غيرقابل باور باشد که برادري، تمام 
عمر و جواني خود را صرف کار و فعاليت کرده و اکنون ماحصل آن را 
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در اختيار برادرش مي گذارد که 4 سال دور از وطن مشغول تحصيل 
بوده است. در واقع حسين تمام زحمات زندگيش را در اختيار من 
گذاشت. بدون هيچ منتي. در دنيايي که هيچ کس حاضر به گذشتن 
از منافع خود نيست، حسين به خاطر موفقيت برادرش از منافع خود 
گذشت. اين، مصداق بارزي از ايثار و از خود گذشتگي است. از مادرم 
بارها شنيدم که در زمان تحصيل من در آمريکا، حسين هميشه از پدر 
مي خواست که به اندازه کافي، پول به حساب من واريز کند، مبادا که 
در  غربت گرفتار بي پولي شوم. بزرگ منشي و  انسانيت حسين در حق 
خانواده اش خالصه نمي شد. بلکه من هميشه شاهد تعريف و تحسين 
مردم و بازاريان از اخالق و رفتار پدر و برادرم بودم. اعتمادي که کسبه و 
بازاريان و اهالي محل به پدر و برادرم داشتند، مثال زدني بود. به جرات 
مي توانم بگويم که اعتمادسازي و اخالق نيکو ميراثي است که پدر و 

برادر براي من و نسل بعد از من به يادگار گذاشتند.
من و حسين در مغازه پدر کار مي کرديم. بعدها برادر کوچکترمان، حسن، 
نيز به جمع ما اضافه شد. رفته رفته به اين موضوع فکر کرديم که کسب و 
کارمان را گسترش دهيم. از اين رو عالوه بر فروش کفش، لوازم کفش را 
نيز در همان مغازه کوچک پدري عرضه مي کرديم. لوازم کفش را از تهران 
مي خريديم و به تبريز مي آورديم. در تبريز هم افرادي بودند که مواد اوليه و 
ملزومات کفش را توليد مي کردند و ما گاهي کاالهاي مورد نيازمان را از اين 
افراد خريداري مي کرديم. تا اينکه در گذر زمان به اين فکر افتاديم که به جاي 

خريد مواد اوليه از ديگران، خودمان اين مواد را توليدکنيم. 
برادرم حسين،  با سه نسل از خانواده نامي کار کرد، بدون آنکه ذرهاي 
اختالف يا مشکلي در روند فعاليت مجموعه نامي به وجود آيد. اعتمادي 
که حسين به من و برادر کوچکتر داشت موجب شد تا ما نيز براي حفظ 
اين اعتماد تالش کنيم. حسين به ما ياد داد که چگونه مي توانيم در کنار 
يکديگر کار کنيم و موفق باشيم. سهيم کردن من در تمامي فعاليت ها، 
اين انگيزه را در من ايجاد مي کرد که باتوان بيشتري کار کنم. من نيز اين 
خصيصه را يادگرفتم و به فرزندانم منتقل کردم. ما ياد گرفتيم که به نسل 
جوان اعتماد کنيم و از علم و دانش آنها در پيشبرد اهداف مان استفاده 

اکبر نامی:
در دنیایی که هیچ فردی حاضر به گذشتن از 
منافع خود نیست، حسین به خاطر موفقیت 

برادرش از منافع خود گذشت. 
این مصادق بارزی از ایثار و از خودگشتگی 

است.
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کنيم. در واقع آموختيم که تجربه بزرگترها در کنار علم و دانش نسل جوان 
مي تواند ما را به موفقيت نزديک کند و لذا به پسران مان هم آموختيم که 
در صورتي مي تواند از دانش خود  بهترين بهره برداري را کنند که در کنار 
آن از تجربه بزرگان نيز بهره مند شوند. بارها اين مثال را به پسرم گوشزد 
کرده ام و گفته ام که اگر من پايين تپه اي ايستاده و تو باالي تپه باشي، آنچه 
را که تو از باالي تپه مي بيني با آنچه که من در پايين تپه مي بينم متفاوت 
است. بنابراين تو نمي تواني منکر آنچه من مي بينم باشي و من هم منکر 
آنچه تو مي بيني.  ما بايد به يکديگر اعتماد کنيم و درک درستي از شرايط 
يکديگر داشته باشيم. تنها در اين صورت است که تالش ما مي تواند به 
ثمر بنشيند. معتقدم اعتماد و اعتقاد به نسل جوان الزمه موفقيت است. 
هرچندکه ممکن است اشتباهاتي از آن ها سربزند اما بي شک آنکس که 
راه مي رود، زمين مي خورد نه کسي که همواره نشسته و حرکت نمي کند. 
اين نگرش را نيز مديون رفتار برادر بزرگترمان هستيم. حسين فقط يک 

برادر نبود، يک دوست و همراه هميشگي بود.
حسن نامي  ۹ سال از برادر مرحومش کوچکتر است وي در مورد 
برادرش مي گويد:  حسين بسيار  در کار خوش قول بود و همه ما را با 
ويژگي خوش قولي مي شناختند و حرف ما به عنوان سند مطرح بود. 
اين خصوصيات باعت ايجاد اعتباري شده بود که حتي بيشتر از سرمايه 
کاربرد داشت. در ميان ما اگر حرف و نظر مشترکي وجود نداشت، در 

نهايت حرف حسين موضوع را ختم مي کرد.
حسن نامي درباره نحوه فوت حسين نامي مي گويد: ايشان شب 
خوابيدند ديگر از خواب بيدار نشدند و در حقيقت در خواب دچار سکته 
قلبي شدند. شبي که فرداي آن نيمه شعبان بود و هفته دوم تعطيالت 
نوروز بود. مراسم در تبريز گرفته شد، البته مراسم جمعي ما تنها مراسم 
خاکسپاري بود و دوستان بسيار لطف داشتند. در شرايط کرونايي و 
تعطيالت نوروز از کرمانشاه، قم، تهران، زنجان و اصفهان آمدند و ما را 
شرمنده کردند. جمعيت بااليي براي خاکسپاري حضور داشتند. حسين 

در وادي رحمت قبرستان اصلي تبريز به خاک سپرده شد. 
روحش شاد و يادش گرامي

حسن نامی:
حسین بســیار  در کار خوش قول بود و همه 
ما را با خوش قولي مي شــناختند و حرف ما به 

عنوان سند مطرح بود. 
این خصوصیات باعت ایجاد اعتباري شده بود 

که حتي بیشتر از سرمایه کاربرد داشت.
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گزارش

شرکت   ام گروپ ؛  سال 1400 را  قدرتمند آغاز  می کند

شرکت ام گروپ یکی از شرکت های جوان در حوزه تولید دستگاه های صنعت کفش به شمار می رود که با وجود مدیرعامل جوان،  
قادر شده است که به درستی مسیر خود را بیابد و همتراز با سایر شرکت هایی که قدمت بیشتری در این حوزه دارند، پیش بیاید 

و بسیار قدرتمند خود را نشان دهد. 

شرکت ام گروپ به عنوان يک شرکت تازه نفس در حوزه ماشين سازی کفش 
برنامه های منسجمی برای سال ۱400 برای خود در نظر گرفته است. بهروز 
فرزام مدير شرکت ام گروپ با اشاره به برنامه های اين شرکت در سال جاری در 
گفت وگو با مجله »اخبار صنعت چرم و کفش« عنوان کرد:  برنامه های بسياری 
برای سال ۱400 داريم و فضايی که امسال برای گسترش کار خود در نظر 
گرفته ايم، حدود 2 هزار متر است که سوله سازی آن را انجام داده ايم که همه 
چيز آن مهيا شده است. بخشی از فضای کلی محيط کار ما آماده است که با 

توجه به فضای کار قصد داريم بخش روتاری را به آنجا منتقل کنيم. 
فرزام در ادامه توضيح داد: البته در زمينه ساخت روتاری، قصد داريم که دو 
مدل روتاری بسازيم که يک مدل آن حالت نيمه اتوماتيک و مدل ديگر آن هم 
تمام اتوماتيک است. نيمه اتوماتيک با هزينه و استهالک کمتری همراه است، 
ولی مشکل عمده آن، دستی بودن است. در عوض روتاری تمام اتوماتيک تمام 

کارها را خودش انجام می دهد و اپراتور کارهای اندکی را انجام می دهد. 

قیمت های سال جدید دستگاه های ماشین  سازی صنعت  کفش
فرزام در پاسخ به اين پرسش که آيا در سال جديد با تغيير قيمتی روبه رو 
شده ايد، عنوان کرد: از ابتدای سال جديد نسبت به انتهای سال گذشته تا 
هم اکنون بين 20 تا 2۵ درصد با افزايش قيمت روبه رو شده ايم. البته ما برای 
قراردادهای جديد، اجناس را خريداری می کنيم تا با قيمت مناسب تری کاالی 

خود را تحويل مشتری بدهيم. 
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که دستگاه های پی يو شما چه قيمتی 
است، اظهار کرد: دستگاه پی يو بين 4۵0 تا ۵00 ميليون قيمت دارد که 
البته ما برای فروردين ماه 3۸0 ميليون آن را قيمت گذاری کرده ايم. البته 
از نظر کيفيت اين دستگاه های ما، کاستی ندارد و با همان تجهيزات و لوازم، 
قيمت گذاری را انجام داده ايم. ما همواره جنس ضعيف روی دستگاه های خود 

نمی بنديم.  از سوی  ديگر تمام لوازم و تجهيزات ما يک سال گارانتی دارد. 
اين توليدکننده دستگاه های پی يو در ادامه يادآور شد: ما در مجموعه خود 
در حال حاضر سه مدل ايستگاه می سازيم که آنها نيز تغيير قيمت دارند. يک 
مدل ايستگاه می سازيم که مخصوص زيره است و قيمت مناسب تری دارد. هر 
مدل آن ۱2 ميليون تومان قيمت دارد که احتماال برای خرداد يا تير ماه سال 
پيش رو از آن رونمايی می کنيم. قيمت بقيه ايستگاه ها از ۱6 ميليون تومان 
شروع می شود و تا ۱۹ ميليون تومان قيمت دارد. اين تفاوت قيمت آنها بستگی 

به داشتن يا نداشتن برخی آپشن ها دارد. 
فرزام در پاسخ به اين پرسش که چه دستگاه هايی توليد می کنيد، گفت: 
دستگاه هايی مانند گرم کن، ميکسر و ... را هم توليد می کنيم. گرم کن حدود 
30 ميليون و ميکسر هم حدود 20 ميليون تومان و دو جداره آن هم 30 

ميليون تومان قيمت دارند. 
وی همچنين درباره توليد ماشين های شستشو خاطرنشان کرد:  پس از 
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راه اندازی خط روتاری قصد داريم که ماشين شستشوی زيره را نيز راه اندازی 
کنيم.

 
شرایط ویژه برای تولیدکنندگان کفش در هیدج

اين توليدکننده دستگاه های صنعت کفش عنوان کرد: اگر هر شرکتی 
بخواهد که با ما همکاری داشته باشد، ما استقبال می کنيم. برنامه ريزی 
کرده ايم که ۱0 دستگاه با شرايط ويژه و از دم قسط به توليدکنندگانی بدهيم 
که در هيدج کار می کنند. در هيدج، مردم زحمت های بسياری کشيده اند و 
با دست خالی تالش کرده اند، از اين رو تمايل داريم که به آنها شرايط ويژه ای 

ارائه بدهيم. 
فرزام در پاسخ به اين پرسش که برای شهرهای ديگر برنامه ای داريد، بيان 
کرد: برای شهرهای ديگر نيز برنامه هايی داريم و احتمال دارد که در شهرهای 
مختلف اقدام هايی انجام دهم. البته شهرهايی مانند تبريز، قم و مشهد به 
جايگاه مقبول خود در صنعت کفش رسيده اند. اما شهری مانند هيدج که 
شهر به نسبت کوچکی است، نياز به حمايت بيشتری دارد. زمانی که مشاهده 
می کنيد، مردمان آنها شوق توليد دارند، تمايل برای حمايت از آنها بيشتر 

می شود. 

سخن آخر
اين توليدکننده دستگاه های صنعت کفش در پايان خاطرنشان کرد: هدف 
ما اين است که فناوری خود را ارتقا دهيم. از سوی ديگر ما تمايل داريم که 
به توليدکنندگان کمک کنيم. وگرنه تمايل به شعار دادن نداريم و در عمل 

عالقمند به حمايت از توليدکنندگان هستيم.
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پوشيدن کفش مناسب تاثير بسزايي در سالمت پا و به طور کلي جسم هر فرد 
دارد. از پا به عنوان قلب دوم انسان تعبير مي شود لذا سالمت و مراقب از پا بسيار 
مهم است. بيماري هايي مانند ميخچه، خارپاشنه يا پينه  در نتيجه پوشيدن 
کفش نامناسب و عدم رسيدگي به بهداشت و سالمت پا ايجاد مي شود و عموما 
افرادي که به اين امراض مبتال مي شوند، زمان و هزينه زيادي را صرف درمان 
و بهبودي مي کنند در حالي که راهکارهاي ساده اي وجود دارد که با استفاده 
از آن مي توان سالمت پا و جسم را حفظ کرد.  همانطور که گفته شد ميخچه، 
خارپاشنه و پينه از امراض شناخته شده پا هستند که اگرچه در شکل ظاهري و 
درمان تفاوت هايي دارند، اما هر سه، به دليل عدم مراقبت از پا، پوشيدن کفش 

نامناسب يا وارد آمدن فشارهاي مضاعف به کف پا ايجاد مي شود.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، استخوان پاشنه بزرگترين استخوان پا 
است که مقدار زيادی از فشار و ضربه را در طول حرکت و توقف جذب و تحمل 
می کند. خارپاشنه رشد غيرطبيعی استخوان پاشنه است. تجمع کلسيم وقتی 
که پلنتار فاشيا از ناحيه اتصال به پاشنه کشيده می شود باعث بيرون زدگی 
استخوانی يا خار پاشنه می شود. پلنتار فاشيا يک باند پهن از بافت فيبروزی است 
که به صورت طولی در سطح زيرين پا از پاشنه تا جلوی پا امتداد دارد. همچنين 

باعث درد زيادی در عقب پا هنگام راه رفتن و ايستادن می شود.
ميخچه نيز عارضه اي شبيه پينه است که در آن سلول های مرده پوست در يک 
ناحيه از پا تجمع و آن ناحيه را ضخيم و محکم می کنند. ميخچه به طور معمول 
در قسمت باال، نوک و کنار انگشت بروز می کند که مي تواند به دليل اصطکاک و 

فشار دائمی پا با کفش باشد. 
پينه نيز تکه هايی از پوست هستند که سفت و بر آمده شده است و در نواحی 
مختلف بدن ظاهر مي شود ولی بيشتر در پا مشاهده می شود. پينه نيز همانند 
ميخچه در اثر فشار و اصطکاک بروز مي کند و  واکنش بدن برای محافظت از 

پوست است.
آناتومي پاي افراد، تعیین کننده نوع کفش است

متخصصان و کارشناسان  استفاده از کفش و جوراب مناسب را در جلوگيری 
از ابتال به ميخچه و پينه پا بسيار موثر مي دانند و معتقدند آناتوني پاي هر انساني 

نيازمند يک کفش مناسب با آن است تا فشارهاي وارده به کف پا به ميزان مساوي 
در پا توزيع شود.

عادل اعزازی،  کارشناس ارتوپد )اندام تحتاني( و فارغ التحصيل دانشگاه 
سن پطرزبورگ در مورد ضرورت محافظت سالمت پا مي گويد: پوشيدن 
کفش های تنگ، موجب بروز عارضه در پا در دراز مدت مي شود. لذا اولين راهکار 
براي پيشگيري از بيمارهاي پا، انتخاب کفش است. خريد کفش بهتر است 
ساعات پايانی روز انجام شود تا تورمی که در نيمه های روز به وجود می آيد مد نظر 
قرار گيرد. کفش های پهن، نوک گرد و با فضای کافی برای انگشتان پا و با پاشنه 

پهن و قابل اتکا مناسب ترين انواع کفش هستند.
وي که در صنعت توليد کفش طبي فعاليت مي کند در ادامه مي افزايد: در حال 
حاضر به کمک دستگاه آناليز پا مي توان فشارهاي وارده به اندام تحتاني بدن را 
اندازه گيري و بر اساس آن کفش مناسب را تجويز کرد. توسط دستگاه اسکن 
کف پای فرد روي دستگاهي قرار مي گيرد که سطح زير پاي آن مجهز به دو 
هزار سنسور است. در طی اسکن کف پا، با کمک دستگاه  اسکنر، توزيع فشار در 
قسمت های مختلف پا بررسی می شود. اين اسکن به فرد اين امکان را می دهد که 

به فهم عميق تری از ساختار پا و عملکرد آن دسترسی پيدا کند. 
به گفته وي تصوير اسکن شده از کف پا که ترکيبي از چند رنگ مختلف است، 
اطالعات و داده هاي مختلفي را در اختيار ما قرار مي دهد. براي مثال رنگ قرمز 
در هر نقطه اي از تصوير نشان مي دهد که فشارهاي وارده بر آن قسمت بيشتر از 
ساير قسمت ها است. هرچه رنگ قرمز پررنگ تر باشد گوياي فشارهاي مضاعف 

است. رنگ سبز و آبي نيز نشان دهنده فشار کمتر و در نتيجه سالمت پا است.
اعزازي ادامه مي دهد: همچنين بر اساس داده هاي اسکنر مي توان پيش بيني 
کرد که فرد در آينده اي نزديک دچار چه عوارضي در قسمت هاي مختلف بدن 

خواهد شد و در نتيجه اقدامات پيشگيرانه انجام شود.
وي معتقد است که پوشيدن کفش مناسب بايد از ابتداي راه رفتن کودک 
آغاز شود؛ يعني زماني که کودک آغاز به راه رفتن مي کند، با انتخاب کفش 
مناسب و متناسب با آناتومي بدن و پاي کودک، مي توان از بسياري از امراض و 

بيماري هايي که ممکن است کودک در بزرگسالي دچار شود،  جلوگيري کرد.

عادل اعزازي، تولیدكننده كفش طبي و كارشناس ارتوپد )اندام تحتاني(
 از ضرورت محافظ از قلب دوم مي گوید

آنالیز کف پا؛ راهي براي پیشگیري از امراض بدن
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بدانيدکه در حال حاضر در تبريز فروشگاه هايي 
است که کفش توليدي تبريز را به نام کفش ترکيه 
عرضه مي کنند؛ اين نشان مي دهد که کيفيت کفش 
ايراني با مشابه خارجي آن کامال رقابت مي کند. به 
هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر در استان 
آذربايجان شرقي مشکل حادي در صنعت چرم و 

کفش وجود ندارد.
آیا سال گذشته واردات چرم انجام شد؟ 
گویا اعالم شده که نیاز به واردات کروم 

احساس شده است؟
يک اتفاق بسيار خوبي که درصنعت چرم رخ داد 
اين بود که در سال گذشته واردات چرم انجام نشد 
و اين بدان معناست که توانسته ايم چرم خوب و با 
کيفيت در کشور توليد کنيم. البته نبايد از موضوع 
افزايش نرخ ارز نيز گذشت. در واقع يکي از داليلي 
که واردات چرم انجام نشد به دليل گراني نرخ ارز و 
به صرفه نبودن واردات بود. در مورد واردات کروم 
نيز در حال حاضر انجمن چرم ايران با تشکيل يک 
تعاوني، اين مسئوليت را به عهده دارد. در اين راستا 
واحدهايي که نياز به واردات کروم دارند اما توان 
واردات راندارند مي توانند تقاضاي خود را در قالب 
تجميع سه يا چهار واحد به انجن چرم ايران ارائه 
دهند تا اقدامات الزم براي واردات کروم انجام شود. 
به طور کلي واردات آزاد است به جز واردات چرم 
آماده. البته واردات چرم آماده هم ممنوع نيست 
بلکه به دليل اينکه تعرفه بيشتري دارد، براي وارد 
کننده به صرفه نيست که با نرخ کنوني ارز، چرم 

آماده واردکند.
در حال حاضر وضعیت چرمشهر تبریز را 

چطور ارزیابي مي کنید؟
در حال حاضر 3۸0 واحد چرم سازي در 
خانه  تصفيه  سه  مي کنند.  فعاليت  چرمشهر 
بزرگ نيز در اين شهرک فعال است. اگرچه 
هنوز نتوانسته ايم در تصفيه پساب کارخانه ها به 
استانداردهاي بين المللي برسيم اما تا حد امکان 

تالش کرده ايم استانداردها را رعايت کنيم 
نظارت بر تولید چرم درتبریز چگونه است؟
صراحتا بايد بگويم که ما تا به حال اجازه 
نداده ايم که سازمان بازرسي صنعت و معدن يا 
تعزيرات بدون دليل و بدون تخصص کافي به 
يک واحد صنعتي اخطار دهد. چرمشهر يک 
شهرک خصوصي و ما نسبت به صنعتگران اين 
منطقه تعصب و مسئوليت داريم  به همين دليل، 
خودمان به صورت مستمر بر روند فعاليت آنها 

نظارت مي کنيم. 

مقطع کارشناسي، مي توانيم پذيراي دانشجويان 
عالقمند به صنعت کفش از تمام استان هاي کشور 

باشيم.
منابع مالي این هنرستان از کجا تامین 

مي شود؟
بودجه اوليه را دانشگاه آزاد پرداخت مي کند تا 
بتوانيم تجهيزات الزم را تهيه کنيم. اما در مرحله 
دوم براي تامين منابع مالي از خود صنعت کمک 
خواهيم گرفت.  نکته قابل توجه در تاسيس اين 
هنرستان، ارائه دروس توسط اساتيد خارجي و 
داخلي است. با مدرسه کفش ترکيه در اين زمينه 
گفت وگو کرديم و آنها نيز براي همکاري با ما اعالم 
آمادگي کرده اند. همچنين با دانشگاهي در ميالن 
ايتاليا نيز مذاکرده کرديم تا بتوانيم از دانش اساتيد 
اين حوزه استفاده کنيم منتها منتظر کاهش 

وضعيت شيوع کرونا و عادي شدن شرايط هستيم. 
اساتيدي از تهران و تبريز نيز در اين هنرستان 

تدريس خواهند کرد.
برگزاري نمایشگاه کفش در تبریز در سال 

گذشته با چه اماو اگرهایي همراه بود؟ 
تبريز يکي از بزرگترين سايت هاي نمايشگاهي 
را دارد اما امسال به دليل شيوع کرونا تنها يک 
نمايشگاه در تبريز برگزار شد که آن هم نمايشگاه 
کاملي نبود. قرار بود نمايشگاه ديگري هم در اواخر 
سال برگزار شود که با شروع پيک کرونا، به تعويق 
افتاد. اما در سال جديد برنامه ريزي مدوني براي 
برگزاري يک نمايشگاه پربار کرده ايم و از همه 
فعاالن و صنعتگران نيز دعوت خواهيم کرد تا در 
اين نمايشگاه حضور داشته باشند. اگر شيوع کرونا 
روند کاهشی داشته باشد، در تابستان امسال 

نمايشگاه را برگزار مي کنيم.
مشکالت عمده تولیدکنندگان کفش در 

تبریز چیست؟
در حال حاضر چند مشکل اساسي وجود دارد؛  
مشکل اول کمبود کارگر ماهر و متخصص است 
که اميدواريم با تاسيس مدرسه عالي مهارت 
نيم اين معضل را حل کنيم.  چرم و کفش بتوا
مشکل دوم، تامين مواد اوليه مرغوب است. همه 
ما مي دانيم که توليد يک کفش باکيفيت نيازمند 

مواد اوليه مرغوب و با کيفيت است. در حال 
حاضر هم واردات مواد اوليه ممنوع نيست اما 
قوانيني براي واردات وضع شده که عمال واردات 
را غيرممکن مي کند. ما بر اين باور هستيم که 
بايد از توليدکنندگان مواد اوليه کفش در کشور 
حمايت کنيم اما بايد بپذيريم که توليدات داخلي 
کفاف نياز بازار را نمي دهد. مضاف بر اين که در 
هيچ کجاي دنيا صفر تا صد يک کفش توسط 

توليدکننده داخلي توليد نمي شود. 
ترکيه وايتاليا به عنوان دو قطب توليد کفش نيز 
برخي از مواد اوليه مورد نياز صنعت کفش خود را 
از طريق واردات تامين مي کنند. براي مثال در حال 
حاضر چندين کارخانه توليد پلي يورتان در ترکيه 
فعال است، با اين حال ترکيه بخشي از نياز خود به 

اين ماده را از ايتاليا وارد مي کند. 
بنابراين تا رسيدن به خودکفايي در توليد يک 
ماده اوليه، واردات نه تنها بد نيست بلکه تبعات 

مثبتي نيز به همراه دارد.
 مشکل ديگر کفاشان، موضوع اجاره بهاي مغازه 
است. متاسفانه در يک سال اخير  فروشنده ها 
از افزايش 200 تا 300 درصدي اجاره بها گاليه 
داشتند و متحمل ضرر و زيان هاي فراواني شدند 
که اميدواريم در سال جديد خسارت اين عزيزان 

به خوبي جبران شود.

ادامه از صفحه16 

ادامه از صفحه19  

مهدی امینی، 
رئیس شهرک صنعتی چرمشهر تبریز

علیرضا جباریان فام، 
رئیس اتحادیه کفاشان تبریز
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تغییر اول: صادرکردن چک به راحتی گذشته 
نیست

تا پيش از اين اگر بعنوان خريدار می خواستند بهای 
کاال را از طريق چک بپردازيد کافی بود رقم چک را روی 
برگه چک بنويسيد، تاريخ بزنيد آن را امضاء کنيد و با 
ذکر مشخصات فروشنده در چک آن را به فروشنده 
تحويل دهيد، فروشنده هم چک را به بانک ارائه می کرد 
و تمام. با اصالحات جديد صدور چک ديگر به اين 
سادگی نيست! بر اساس اين اصالحات از اين به بعد هر 
کس که قصد صدور چک های معمولی و عادی را دارد، 
ابتدا بايد مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک 
مرکزی )سامانه صياد( ثبت کند. صادرکننده چک بايد 
اطالعاتی مثل مبلغ چک، تاريخ وصول چک )منظور 
همان تاريخ سر رسيد چک است(، تاريخ صدور چک، 
ذی نفع چک با مشخصات کامل او )يعنی کسی که 
برای اولين بار چک به او تسليم خواهد شد( و اين که 
چک بابت چه موضوعی صادر شده است را در سامانه 
ثبت کند. پس از ثبت اين موارد، سامانه بانک مرکزی 
اجازه صدور چک را خواهد داد. ممکن است بپرسيد 
اگر چکی را کسی صادر کند و به شخص ديگری بدهد 
ولی مشخصات چک را در سامانه صياد بانک مرکزی 
ثبت نکند چه رخ ميدهد؟ در اينصورت اصال اين چک 
حتی اگر در حساب صادرکننده پول هم باشد، پاس 
نخواهد شد، برگشت هم نميخورد! اگر سامانه صياد 
اجازه صدور چک به شما ندهد يا اگر مشخصات چک 

در سامانه صياد ثبت نشود و چک با اين وضعيت مبادله 
شود، ديگر کاغذی که بعنوان چک انتقال داده شده 
چک نيست! يک سند عادی است. گويی اينکه کسی 
روی کاغذ عادی نوشته باشد به شخص خاصی بدهی 
دارد و زير آن را امضاء کرده باشد. اين کاغذ عادی ممکن 
است يک سند طلب محسوب شود اما با ارائه آن به بانک، 
نمی توان از حساب نويسنده کاغذ، پولی برداشت کرد. 
چکی که بدون رعايت شرايط قانون جديد صادر شود، 

در حکم همان کاغذ است.

 تغییر دوم: صدور چک بر اساس اعتبار 
صادرکننده چک صورت می پذیرد

البته ممکن است در همين مرحله اول فرآيند صدور 
چک کامال متوقف شود و بانک مرکزی اصال اجازه 
صدور چک را به شما ندهد. در قانون جديد برای 
هر شخص که دارای حساب جاری است يک سقف 
اعتباری در نظر گرفته می شود منظور از سقف اعتباری 
حداکثر وجهی است که فرد می تواند به اعتبار شغل، 
درآمد يا دارايی هايش چک صادر کند فرض کنيد 
شما شغل و درآمد و دارايی هايتان را به بانک )که البته 
محتاج ارائه اسناد و داليل در اين خصوص است( اعالم 
می کنيد. بانک نيز با بررسی اين اسناد و همينطور با 
بررسی وضعيت گذشته شما در سيستم بانکی برايتان 
۱0 ميليارد تومان سقف اعتباری درنظر می گيرد. شما 
امروز برای يک معامله، چکی صادر می کنيد به مبلغ 

۹ ميليارد تومان. تاريخ اين چک 2 هفته ديگر است 
يعنی بانک و دارنده چک هيچکدام تا 2 هفته ديگر 
نمی دانند اين چک پاس می شود يا نه. فردا شما معامله 
ديگری انجام می دهيد و قصد داريد چکی به مبلغ 3 
ميليارد تومان صادر کنيد وارد سامانه بانک مرکزی 
می شويد تا مشخصات چک و مبلغ چک را وارد کنيد، 
اينجا همانجايی است که اصال پروسه صدور چک 
متوقف می شود و بانک مرکزی به شما اجازه صدور 
چک نمی دهد، چون شما فقط ۱ ميليارد تومان اعتبار 
داريد بايد صبر کنيد چک 2 هفته آينده تان پاس 
شود آن وقت دوباره می توانيد از اعتبار آزاد شده تان 

استفاده کنيد.
جلوگيری از صدور چک توسط سامانه صياد بانک 
مرکزی محدود به عبور از سقف اعتباری نمی شود. اگر 
شما چک برگشتی داشته باشيد يا مثال بموجب حکم 
دادگاه به ورشکستگی محکوم شده باشيد، يا مثال 
دارای تسهيالت معوق هستيد يا بموجب حکم دادگاه 
از دريافت دسته چک محروم شده ايد باز هم امکان 

صدور چک برای شما فراهم نيست.

تغییر سوم : خداحافظی با چک در وجه حامل، 
بدون تاریخ، چک ضمانت و چک سفید امضاء

نکته مهم ديگر در خصوص دارنده چک است 
يعنی کسی که قرار است نسخه کاغذی چک را به او 
تسليم کنيد. تا پيش از اين بر اساس قواعد کلی قانون 

بعد از حدود ۱6 سال، قانون صدور چک مواجه با تغييراتی شده که عدم آگاهی از اين تغييرات هم برای 
صادرکنندگان چک و هم برای دريافت کنندگان چک )دارنده چک( ممکن است مشکل آفرين باشد. در اين 
نوشتار نگاهی اجمالی به مهمترين و کاربردی ترين تغييرات و اصالحات اخير قانون صدور چک خواهيم انداخت.
بی ترديد مقاله کوتاه حاضر جامع و مانع برای شناخت اصالحات اخير قانونی نيست و اگر شما خواننده عزيز 
درصدد آگاهی دقيق تر از قانون صدور چک و مقررات مرتبط با چک در قانون تجارت هستيد بايد به کتب 
حقوقی معتبر مراجعه کنيد يا از مشاورين حقوقی و وکالی دادگستری کمک بگيريد، اما اگر از آن دسته از 
افرادی هستيد که فرصت مطالعه نداريد شايد اين نوشتار، پاسخگوی برخی از مهمترين سواالت شما باشد.

 علیرضا صفایی زیب  
 وکيل پايه يک دادگستری 

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

اصالحات اخیر قانون صدور چك به زبان ساده
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تجارت، صادرکننده چک می توانست چک را در وجه 
حامل صادر کند، اين چک در اختيار هرکسی بود 
بانک او را ذينفع چک تلقی می کرد با اصالحات اخير 
قانون چک، ديگر امکان صدور چک در وجه حامل 
وجود ندارد چون همانطور که قبال گفتيم زمانی که 
صادرکننده قصد دارد چک را صادر کند اول بايد در 
سامانه صياد بانک مرکزی ثبت نام کند و در اين سامانه 
هم بايد مشخصات کامل دارنده چک )ذينفع چک( را 
هم ثبت کند. به همين ترتيب امکان صدور چک بدون 
تاريخ هم وجود ندارد، چک هايی هم که عموما بعنوان 
ضمانت صادر می شوند مطابق همين قاعده نمی توانند 
صادر شوند چرا؟ چون چک ضمانت عرفا تاريخ ندارد 
و در سامانه صياد بانک مرکزی حتما بايد تاريخ صدور 
و تاريخ سررسيد چک درج شود تا اجازه صدور داشته 
باشد. سوال مهمی که اينجا پيش می آيد اين است که 
ظهرنويسی چک طبق اصالحات جديد آيا امکانپذير 
است يا خير؟ اول بايد بدانيم که منظور از ظهرنويسی 
همان پشت نويسی و امضای پشت چک برای انتقال 
آن به نفر بعدی است. تا پيش از اين اگر شما چکی را 
از کسی دريافت می کرديد می توانستيد با درج امضای 
خودتان آن را مثال به طلبکار خودتان بدهيد، طلبکار 
شما می توانست خودش چک را به بانک ببرد يا اينکه 
چک را با ظهرنويسی به نفر بعدی انتقال دهد. خب تا 
اينجا دانستيم نام اولين ذينفع چک يعنی نام اولين 
دارنده چک، طبق قانون جديد بايد در سامانه صياد 
ثبت شود. اگر اين شخص بخواهد چک را ظهرنويسی 
کند هيچ اشکالی ندارد اما او هم مثل نفر قبل از خود 
بايد عالوه بر امضاء ظهر )پشت( چک، نام ذينفع بعدی 
يا همان دارنده بعدی را در سامانه صياد بانک مرکزی 
ثبت کند. بنابراين عينا مثل فرآيند صدور چک 
که در اصالحات قانون چک نياز به ثبت دارنده اول 
چک)اولين ذينفع چک( در سامانه صياد بود، برای 
ظهرنويسی چک هم نياز به ثبت نام ذينفع بعدی چک 

در سامانه صياد بانک مرکزی است.
نکته آخر اينکه اساسا حدود 2 سال است که با تغيير 
قانون، چک های تضمين شده بانکی)همان چک های 
بانکی که از سوی خود بانک صادر می شود( قابل 

ظهرنويسی نيست.

تغییر چهارم: فقط 3 سال برای استفاده از 
چک فرصت دارید و تاریخ سررسید چک شما 

نباید بیشتر از 3 سال باشد
نکته مهم ديگر اين است که از زمان دريافت دسته 
چک توسط گيرنده چک تا زمان تاريخ سررسيد 
چک های صادر شده، بيشتر از سه سال نمی تواند فاصله 

وجود داشته باشد. به عبارت ديگر يعنی تاريخ سررسيد 
چک های شما نهايتا می تواند سه سال بعد از دريافت 
دسته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند 
که سررسيد آنها بيشتر از سه سال باشد در آن صورت آن 

برگه نيز مشمول مزايای قانون چک نخواهد بود.
تغییر پنجم: می توانید بدون طی مراحل 
طوالنی دادرسی چک برگشتی را به مرحله 

اجرای احکام برسانید
تغيير مهم بعدی، اضافه شدن يک راه ديگر برای 
مطالبه وجه چک برگشتی است. احتماال می دانيد وقتی 
چکی برگشت خورد، دارنده چک می تواند از 3 مسير و 3 

روش، عليه صادرکننده چک اقدام قضايی کند:
الف( طرح شکايت کيفری عليه صادرکننده چک: 
اين مسير هزينه دادرسی بسيار کمی دارد، اما اوال(
شرايط خيلی سختی نياز است تا شما بتوانيد طرح 
شکايت کيفری کنيد مهمترين شرطش اين است 
که چک نبايد وعده دار باشد چک وعده دار چکی است 
که تاريخ سررسيد آن تاريخی غير از تاريخ صدور آن 
است مثال تاريخی که چک نوشته می شود امروز است 
ولی تاريخی که روی آن درج می شود فرداست يا هفته 
ديگر است بديهی است بيشتر چک هايی که در بازار 
مبادله می شود وعده دار هستند و به ندرت کسی چک 
روز صادر می کند ثانيا(اين روش)شکايت کيفری 
در نهايت منجر به محکوميت صادرکننده چک به 
تحمل حداکثر 2 سال حبس می شود ولی منجر به 
محکوميت صادرکننده چک به پرداخت وجه چک 
نمی شود)مگر اينکه شما يک دادخواست ديگر هم 
تقديم مرجع قضايی بکنيد و محکوميت صادرکننده 

را به پرداخت وجه چک از دادگاه بخواهيد(
ب( طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه 
حقوقی: اين مسير طوالنی تر است، هزينه دادرسی 
هم دارد)به غير از حق الوکاله وکيل بايد 3/۵ درصد 
وجه چک را بعنوان هزينه دادرسی در ابتدای طرح 
دعوا به دادگاه بپردازيد( اما مزايايی دارد: اوال با اين 
روش هم عليه صادرکننده چک هم عليه ظهرنويسان 
چک می توانيد اقامه دعوا کنيد ثانيا عالوه بر اينکه 
صادرکننده چک و ظهرنويسان به پرداخت وجه چک 
محکوم می شوند، به پرداخت خسارت تاخير تاديه 
چک از تاريخ چک تا روزی که طلب شما پرداخت 
می شود محکوم می شوند، اما به هر حال اين مسير 
طوالنی است و اغلب اوقات صادرکننده چک اگر حسن 
نيت نداشته باشد از خالء های قانونی برای دفع الوقت 

استفاده می کند.
ج( مطالبه وجه چک از طريق اداره اجرای اسناد 
رسمی الزم االجرای ثبت: اين مسير خيلی در جامعه 

بازرگانان شناخته نشده. برای استفاده از اين روش 
اصل چک را بايد به اداره اجرای اسناد رسمی الزم 
االجرای ثبت تحويل دهيد و رسيد بگيريد. بنابراين 
از لحظه ای که کار را شروع می کنيد ديگر چک در 
اختيار خودتان نيست. در اين روش شما در ابتدا پولی 
بابت هزينه دادرسی نمی پردازيد. اداره اجرای اسناد 
رسمی الزم االجرای ثبت ابتدا برای صادرکننده چک 
اجراييه صادر و ارسال می کند. اگر صادرکننده چک 
طلب شما را ظرف ۱0 روز پرداخت نکرد و شما هم از 
اموال صادرکننده چک اطالعی نداشتيد، اداره اجرای 
اسناد رسمی الزم االجرای ثبت شروع به استعالم از 
بانک مرکزی، اداره راهور و اداراه ثبت اسناد و امالک 
برای شناسايی اموال بدهکار می کند. اگر هيچ مالی از 
صادرکننده چک صادر نشد، چک شما تا زمانی که 
شما اموال بدهکار را به اداره اجرای اسناد رسمی الزم 
االجرای ثبت معرفی نماييد باقی می ماند و اين اداره 
چک را به شما پس نمی دهد مگر اينکه شما ۵ درصد 
مبلغ چک را به اين اداره پرداخت نماييد. به اين مبلغ 

»نيم عشر« می گويند.
د( روش و مسير جديد طبق اصالحات قانون صدور 
چک: گفتيم که مسير مطالبه وجه چک از طريق 
طرح دعوای حقوقی روش خوبی است اما هم هزينه 
دادرسی نسبتا بااليی دارد هم مسير طوالنی تری 
است. قانون جديد اين مشکل را حل کرده است. شما 
می توانيد بدون آنکه اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه 
چک کنيد با تقديم دادخواست از دادگاه بخواهيد 
مستقيما برای صادرکننده چک برگشتی، اجراييه 
صادر کند. بعد از صدور اجراييه هم بالفاصله پرونده 
به اجرای احکام مدنی می رود و عمليات اجرايی شامل 
استعالم از بانک مرکزی، اداره راهور و اداراه ثبت اسناد 
و امالک برای شناسايی اموال بدهکار شروع می شود. 
اگر مالی از صادرکننده چک يافت نشد و دعوای اعسار 
)تقسيط بدهی( از بدهکار شما پذيرفته نشود، حتی 
می توانيد از دادگاه درخواست کنيد به استناد ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی جلب 
صادرکننده چک را صادر کند تا او را حبس کنيد! 
اين روش جديد، هزينه دادرسی بسيار ناچيزی دارد 
اما معايبی هم دارد: اوال در اين روش به مبلغ چک 
خسارت تاخير تاديه تعلق نمی گيرد اگر خسارت 
می خواهيد بايد يک دعوای حقوقی جداگانه مطرح 
کنيد که البته ممکن است مسير طوالنی داشته باشد 
ثانيا در اين روش مبلغ چک را از ظهرنويسان چک، 
نمی توانيد مطالبه کنيد و برای مطالبه وجه چک از 
ظهرنويس چک بايد دعوای مستقلی عليه آنها در 

دادگاه حقوقی اقامه کنيد.
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مدیریت

سازماني فرهنگ 
در گذشته نه چندان دور مديران در سازمان ها به 
اداره و سرپرستي شش عامل موثر در بهره وري توجه 
داشتند. اين عوامل عبارت بودند از: نيروي کار، سرمايه، 
تکنولوژي، مواد اوليه، بازار و مهارت مديريتي. اما امروزه 
دانشمندان علوم مديريت معتقدند که عامل مهم تري 
نيز وجود دارد که به شکل دهي، هدايت و تقويت شش 
عامل باال مي پردازد و آن »فرهنگ سازماني« است. به 
همين دليل بسياري بيان مي کنند که وظيفه اساسي 
مديريت شکل دهي و هدايت ارزش هاي اساسي و 
فرهنگ سازماني است. در واقع نقش اساسي رهبران 

سازمان را مديريت ارزش ها در سازمان مي پندارند. 
بسياري از محققين به اين نتيجه رسيده اند که 
حتي اگر هدف فقط سودآوري باشد، بدون توجه به 
ارزش هاي فرهنگ سازماني نمي توان به اهداف خود 

دست يافت. 
تعریف فرهنگ سازماني

به طور کلي تعاريف فرهنگ سازماني بين دو 
حد )روش انجام کارها( و )روش فکر کردن درباره 
کارها( قرار مي گيرد، يعني مجموعه اي از اعتقادات و 
ارزش هاي مشترک و عمومي و الگو هاي مشخص رفتار 

که در يک سازمان موجود است. 
مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد که فرهنگ، تاثير 
عميقي بر تدوين استراتژي، رفتار کارکنان، رقابت در 
دنياي متحول و پيچيده، خالقيت، نوآوري، انگيزش، 

انضباط و سخت کوشي دارد. همچنين مطالعات نشان 
داده است شرکت هاي موفق داراي فرهنگ قوي و موثر 
بوده اند و به طور کلي در سازمان ها پديده اي به دور از اثر 

و نقش فرهنگ سازماني وجود ندارد. 
اهمیت شناخت فرهنگ براي سازمان ها

فرهنگ سازماني، سيستمي است متشکل از ارزش ها 
)چه چيزي مهم است و چه چيزي مهم نيست( و عقايد 
)چطور افراد عمل مي کنند و چطور عمل نمي کنند( 
که در تعامل متقابل با نيروي انساني، ساختار سازماني 
و سيستم کنترل بوده و در نتيجه هنجارهاي رفتاري 
را درسازمان بنا مي نهد. فرهنگ يک سازمان، باورها، 
نگرش ها، فرضيات و انتظارات مشترکي را در بر 
مي گيرد که در نبود يک قانون يا دستورالعمل صريح، 
رفتارها را هدايت مي کند و در اکثر سازمان ها، غالب 
موقعيت هاي مديريتي اينچنين است. فرهنگ مي تواند 
منبع نيرومندي از هويت، هدف مشترک و رهنمود 
انعطاف پذير باشد تاثير فرهنگ سازماني بر اعضاي 
سازمان به حدي است که مي توان با بررسي زواياي 
آن، نسبت به چگونگي رفتار، احساسات، ديدگاه ها و 
نگرش اعضاي سازمان پي برد و واکنش احتمالي آنان را 
در قبال تحوالت مورد نظر ارزيابي، پيش بيني و هدايت 
کرد. با اهرم فرهنگ سازماني، به سادگي مي توان انجام 
تغييرات را تسهيل کرد و جهت گيري هاي جديد را در 
سازمان پايدار کرد فرهنگ سازماني برچسبي اجتماعي 

است که از راه ارزش هاي مشترک، تدبيرهاي نمادين 
و آرمان هاي اجتماعي، اعضاي سازمان ها را به هم 
مي پيوندد. مطالب ياد شده و بسياري از تحقيق هايي 
که در زمينه فرهنگ سازماني انجام شده است، نشان 
مي دهد شناخت فرهنگ سازماني به عنوان يک 
ضرورت مهم، در اولويت فعاليت هاي مديران سازمان ها 
قرار دارد، چون با شناخت درست و دقيق اين فرهنگ و 
آشنايي با ويژگي هاي آن، مديريت مي تواند برنامه هاي 
کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خود را سامان داده 
و خود را براي رويارويي با بازار سرشار از تحول و رقابت 
آماده کرده و احتمال موفقيت و ضريب ماندگاري در 

بازار را افزايش دهد. 
کارکردهاي فرهنگ در سازمان ها

در يک سازمان، فرهنگ کارکردها و نقش هاي 
متفاوتي ايفا مي کند، مثال: 

۱- به کارکنان سازمان هويتي سازماني مي بخشد. 
آنچه يک شرکت را برجسته مي سازد، توانايي آن در 

جذب و پرورش و نگهداري افراد با استعداد است. 
2- تعهد گروهي را آسان مي سازد. تعهد را اصوال 
مي توان به پيوند رواني فرد يا گروه به سازمان تعريف 
کرد که در آن احساس درگير بودن شغلي، وفاداري و 

باور به ارزش هاي سازمان جاي دارد. 
3- ثبات نظام اجتماعي را ترغيب مي کند. فرهنگ 
از نظر اجتماعي همچون چسبي به حساب مي آيد که 
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مي تواند از طريق ارائه استانداردهاي مناسب در رابطه با 
آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام دهند اجزاي 

سازمان را به هم متصل مي کند. 
4- فرهنگ با ياري دادن به اعضا براي پي بردن به 
پيرامون کار خود رفتار آنان را شکل مي بخشند. در 
اين صورت نخبگان به شغل تمام وقت دست مي يابند 
و شغل خود را از پايين ترين مرتبه آغاز مي کنند و به 
وسيله کارکنان موفق، با اصول بنيادي در سازمان 

آشنا مي شوند.
۵- فرهنگ سازماني بر وظايف و نحوه عملکرد 
ايجاد  با  و  مي گذارد  تاثير  سازمان  مديريت 
محدوديت هايي براي مديريت، بيان مي کند که مدير 
چه کاري را مي تواند انجام دهد و چه کاري را نمي تواند. 
6- فرهنگ به عنوان يک عامل کنترل به حساب 
مي آيد که موجب به وجود آمدن يا شکل دادن به 
نگرش ها در رفتار کارکنان مي شود به طوري که 
شايستگي و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرش ها و 
رفتار فرد با فرهنگ سازماني را موجب مي شود که فرد 

بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد. 
7- فرهنگ به سازمان کمک مي کند تا خود را با 

عوامل محيط خارجي وفق دهد. 
تغییر فرهنگ سازماني

تغيير و پرورش فرهنگ سازماني شايد مهم ترين 
و مشکل ترين مرحله در فرايند مديريت فرهنگ 
سازماني باشد. اما الزم است در هنگام ايجاد تغييرات در 

سازمان ها به موارد زير توجه ويژه اي به عمل آيد:
۱- به طور کلي تغيير فرهنگ بسيار مشکل و زمان بر 
است و هر چه در سازمان فرهنگ موجود عميق تر و 
قدرتمند تر باشد به خاطر تجربه طوالني افراد با فرهنگ 

موجود و تعهد افراد به آن، تغيير مشکل تر خواهد بود.
2- تهديد منافع شخصي صاحبان قدرت باعث 
مي شود تا در روند ايجاد تغيير کارشکني و با تغييرات 

مخالفت کنند. 
3- ارزش هاي اساسي و نهايي سازمان يا تغيير 
نمي کنند يا اينکه بسيار کم دستخوش تغيير مي شوند 
بنابراين از طريق آموزش بايستي تقويت شوند و در 

سطح سازمان توسعه يابند.
4- در سازمان هايي که تاريخ نسبتا ايستايي را پشت 
سر گذاشته اند و چالش هاي کمي را درباره ارزش ها 
داشته اند، تغيير بسيار مشکل است و تنها با شکست 
کامل يا تغيير کامل مديريت سطح باالي سازمان امکان 
تغيير در فرهنگ پديد مي آيد، لذا در همه سازمان ها 

نمي توان از يک روش براي تغيير استفاده کرد. 
۵- وقتي در محيط تغيير اساسي در ارزش ها صورت 
گيرد يا تغييرات اساسي در فرهنگ جامعه رخ دهد و 

سازمان نيز ارزش محور باشد، تغيير در فرهنگ سازمان 
ضروري است.

روش هاي تغییر و پرورش فرهنگ سازماني
روش هاي مختلفي براي تغيير فرهنگ سازماني وجود 
دارد. اين روش ها يا به دنبال ايجاد تغيير از درون هستند 
که معموال بر اساس آن بر افزايش آگاهي، دانش و معرفت 
افراد تاکيد مي شود يا به دنبال ايجاد تغيير از بيرون اند 
که معموال بر ايجاد محيط و شرايط کاري جديد تاکيد 
مي شود. اما مهم ترين روش هاي ايجاد تغيير در فرهنگ 

سازماني را مي توان به قرار زير برشمرد:
1- آموزش

تغيير و پرورش اعتقادات، ارزش ها و الگوهاي 
رفتاري مطلوب از طريق برنامه هاي آموزش عمومي 
از مهم ترين روش هاي تغيير است. به طورکلي آموزش، 
يک روش اساسي ايجاد تغيير در سازمان است. بعضي 
از دانشمندان مديريت، آموزش را مهم ترين فعاليت 
سازماني در آينده در نظر مي گيرند. در فرهنگ اسالمي، 
هدايت و آموزش نيروي انساني اهميت زيادي دارد زيرا  
در وجود انسان ها استعداد هاي پنهاني وجود دارد که 
بدون هدايت آنها از طرف مديري آگاه، نمي توانند از 
آنها استفاده کنند. در واقع سرمايه هاي نهفته در وجود 
انسان نياز به اکتشاف، استخراج و به کارگيري در مجراي 
صحيح دارد. و بايستي اذعان کرد که هدف از بعثت انبيا 
نيز همين بوده است. از برنامه هاي آموزشي فرهنگ 
سازماني مي توان به برگزاري مسابقات برنامه ريزي 
شده / اختصاص فصلي از نشريات براي پرورش فرهنگ 
سازماني / نصب پالکارد و نمايش رفتارهاي مناسب در 
سطح سازمان / سخنراني هاي برنامه ريزي شده درباره 

فرهنگ سازماني اشاره کرد. 
2- تغییر افراد کلیدي

اگر افراد سازمان تغيير کنند الگوي اعتقادات و 
ارزش هاي حاکم بر سازمان تغيير مي کند، به ويژه اگر 
تغيير در پست هاي کليدي باشد. مديران شکل دهنده 
فرهنگ سازماني هستند و آنها ارزش هاي خود را در 
سطح سازمان پخش مي کنند. طبيعي است که با 
تغيير مديران عالي، ارزش ها و الگوهاي اساسي رفتار 
دستخوش تغيير مي شود. پيامبر اکرم )ص( مي فرمايد: 
هنگامي که حاکم يک گروهي تغيير کند يا در اخالق و 
رفتارش دگرگوني حاصل شود زمان دگرگون مي شود. 
البته بايستي توجه داشت تغيير پست هاي سازماني 
افراد و جابه جايي هاي آنها در سازمان ها نيز به تغيير 
فرهنگ سازماني کمک مي کند، به ويژه اينکه اگر 
افراد مورد نظر داراي فرهنگ مطلوب سازماني باشند 
تغيير و انتصاب آنها در پست ها منجر به انتقال مفاهيم، 
تجربيات، ارزش ها و همچنين کسب معرفت گشته و 

موجب پرورش فرهنگ سازماني مي شود.
3- توسعه نظام مشارکتي

يکي از روش هاي پرورش فرهنگ سازماني، ايجاد و 
توسعه نظام مشارکتي در سازمان است. اصوال يکي از 
شيوه هاي بسيار مناسب و پر جاذبه پرورش شخصيت 
انسان ها مشورت است و مشورت يکي از نشانه هاي رشد 
فرهنگ سازماني است و بدون ترديد افراد اهل مشورت 
از عقل و فکر بيشتري بهره مي برند. مکتب اسالم نيز 

انسان ها را به اين مهم ترغيب کرده است. 
4- نظام ارزشیابي عملکرد 

معيارهاي ارزشيابي عملکرد مديران و ساير کارکنان 
مي تواند به ترويج و پرورش فرهنگ سازماني کمک 
کند. در واقع در نظام ارزشيابي عملکرد، فقط به کميت 
و کيفيت کار نبايد توجه کرد، بلکه بر اساس ارزش هاي 
فرهنگ سازماني بايد معيارهايي تدوين شود که به 
پرورش فرهنگ سازماني بينجامد. کارکنان نيز بايد 
از معيارها دقيقا اطالع داشته باشند و سپس افرادي 
را که داراي عملکرد مناسب بر اساس فرهنگ مطلوب 

هستند، مورد تشويق و قدرداني قرار گيرند. 
5- توسعه ساختار و سایر نظام هاي سازماني

بسياري سازمان ها در برنامه هاي تغيير خود به تغيير 
و اصالح ساختار و نظام هاي سازماني مي پردازند. تغيير 
اساسي در ساختار و نظام هاي ديگر مي تواند بر فرهنگ 
سازمان هم تاثير بگذارد. ساختار، چگونگي گروه بندي 
وظايف و نحوه ارتباطات سازماني را نشان مي دهد. 
تغيير ساختار و ساير نظام ها مانند نظام اطالعات 
مديريت، نظام کنترل، حقوق و مزايا، بودجه بندي و 
استخدام بر رفتار افراد تاثير مي گذارد. به طور مثال 
تغيير ساختار از ماشين گونه به انسان گونه بر بسياري 
از جنبه هاي سازماني مانند رفتار سازماني، گروه بندي 
وظايف، سلسله مراتب سازماني، ارتباطات و نحوه 
تصميم گيري تاثير دارد و در نتيجه الگو هاي رفتاري 
فرهنگ سازماني، تحت نفوذ آن تغييرات قرار مي گيرد. 

نتیجه گیري
مطالعات نشان مي دهد فرهنگ بر تدوين اهداف 
و استراتژي ها، رفتار فردي و عملکرد سازماني تاثير 
مي گذارد. اگر مديران درصدد تغيير بهره وري و عملکرد 
سازماني باشند بايد به عوامل متشکله فرهنگ سازماني 
و تغيير آنها توجه داشته باشند. تغيير فرهنگ سازماني 
مهم ترين و مشکل ترين مرحله در فرايند مديريت 
فرهنگ سازماني است. روش هاي ايجاد تغيير فرهنگ 
سازماني يا بدنبال ايجاد تغيير از درون هستند که به 
افزايش آگاهي، دانش و معرفت افراد تاکيد دارد يا 
بدنبال ايجاد تغيير از برون هستند که بر ايجاد محيط 

وشرايط کاري جديد تاکيد دارد. 
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   برنامه نمایشگاه هاي چرم و کفش

پيش از حضور در نمايشگاه 
 با مراجعه به وب سايت نمايشگاه 

از تاريخ دقيق برگزاري آن و تغييرات احتمالي اطالع حاصل كنيد.

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه
www.shoesleather-

guangzhou.com گوانژو - چين دو شنبه تا جمعه ۱0-۱3 خرداد ماشين آالت چرم و کفش چرم و کفش گوانژو

www.cntaysaf.com استانبول - ترکيه چهارشنبه تا شنبه ۱2-۱۵ خرداد لوازم و ماشين آالت کفش AYSAF

www.leshowistanbul.com استانبول - ترکيه پنجشنبه تا شنبه 20-22 خرداد چرم و خز Le Show

خرداد 1400

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.shoeleather.vietnam.com هوشی مينه - ويتنام چهارشنبه تا جمعه 23-2۵ تير چرم و کفش و مواد اوليه چرم و کفش ويتنام

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.francal.com.br سائوپولو - برزيل دوشنبه - 
چهارشنبه

يکم-3 شهريور مد کفش Francal

www.chinaleatherfair.com ونزو - چين جمعه - يکشنبه ۵-7 شهريور چرم و کفش و مواد اوليه و 
ماشين آالت

Leather and shoe Tech

www.aclechina.com شانگهای - چين سه شنبه - 
پنجشنبه

۹-۱۱شهريور چرم و ماشين آالت ACLE

تير 1400

شهريور 1400






