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2 اخبار صنعت چرم و كفش

ســـرمقالـــه

سالهادلطلبجامجمازمامیکرد
وانچهخودداشتزبیگانهتمنامیکرد

سالم بر عزیزان. ماهی دیگر از راه رسید و ما هم شماره ای دیگر از نشریه را در دست چاپ داریم. در روزهای آخر خرداد ماه به 

پایان دولت دوازدهم نزدیک می شویم و به آرامی به تشکیل دولت جدید نظر داریم. هر چند که خیلی وقت است در عمر کاری 

خودمان دولت را حذف کرده ایم و در تمام جلسات از دولت مردان درخواست کرده ایم که فقط احترام صنعت را به جا بیاورند و ما 

دیگر چیزی نمی خواهیم.

حدود یک سال است که مطبوعات نیز حمایت دولت را نداشته اند و حتما شما هم دیده اید که تعداد زیادی از رسانه ها ضعیف یا 

تعطیل شده اند. ادامه کار ما هم به گفته خیلی از دوستان دیوانگی است و ما آن را عاشقی در نظر می گیریم و به مسیرمان ادامه 

می دهیم. البته کار دیگری نیز بلد نیستیم. ما عاشق پرچم کشورمان هستیم و نیت قلبی مان این است که کاری برای کشور عزیزمان 

انجام دهیم. معتقد هستیم  اگر رسانه تخصصی هر صنعت در کنار آن نباشد، آن صنعت رشد نمی کند. یکی از دالیل شکوفایی 

صنعت کیف، کفش وچرم نسبت به سایر صنایع را این امر می دانیم. مجموعه اخبار صنعت چرم و کفش سالهاست که سعی دارد در 

کنار صنعت رسالت مطبوعاتی و فرهنگی خود را انجام دهد و این اطالع رسانی حتی در سایر کشورها نیز انجام می گیرد. 

ما سال ها بود منتظر لحظه ای بودیم که مجمعی از تمام تشکل های کشور بوجود آوریم که در ماه گذشته این تشکل بزرگ بوجود 

آمد. در تالش هستیم تا اختالفات بزرگان صنعت را کم کنیم تا تشکلی بزرگ تشکیل گردد و با هم افزایی بیشتر، مسیر تولید و 

صادرات را هموار کنیم.

این امر میسر نخواهد شد مگر با گذشت و شنیدن حرف های مخالفان و کنارگذاشتن منافع شخصی و دیدن منافع گروه. خوشحالم 

که تا زمانی که زنده هستم این تشکل عظیم را می بینم و همگی با هم شعر دست به دست هم دهیم به مهر، میهمن خویش کنیم 

آباد را معنا می کنیم.  

امیدوارم صنعت ملی، کفش، چرم و کیف ما نیز مانند تیم ملی فوتبال و والیبال به جام جهانی راه پیدا کند. 

 به امید فرداهای بهتر،  شاد و پیروز با ایده های مثبت

افشین شادي مهر
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اخبــــار

کیفوکفشهمدانراهی
نمایشگاهارمنستان

رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان گفت: تولید کنندگان کیف و کفش 
استان برای عرضه محصوالت خود راهی نمایشگاه کشور ارمنستان می شوند.

احمد گازرانی رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان گفت: زیر ساخت های 
صادرات کیف و کفش از استان همدان به کشورهای دیگری نظیر روسیه، 

افغانستان، پاکستان، عراق و ارمنستان فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا روند صادرات به کشورهای دیگر را کند 
کرده است تصریح کرد: با این حال تولیدکنندگان ما از کار عقب نمانده و در 
نمایشگاه های خارج از کشور شرکت و محصوالت خود را عرضه می کنند. 
تولیدکنندگان استان در روز بیستم خرداد ماه راهی نمایشگاه ارمنستان 

می شوند.
گازرانی افزود: در این نمایشگاه چهار غرفه مربوط به تولیدات استان است 

و محصوالت در قالب کیف و کفش چرم طبیعی و مصنوعی عرضه می شود.
وی با بیان اینکه نمایشگاه بعدی مربوط به کشور روسیه است، اظهار داشت: 
همکاران ما در این نمایشگاه نیز ثبت نام کرده و محصوالت خود را عرضه 

می کنند.
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان با اشاره به اینکه با توجه به نوع تقاضای 
کشورها، اجناس تولید می شود تصریح کرد: کیفیت اجناس تولیدی هر روز 

بهتر از دیروز بوده است.
منبع: تسنیم 

افزایش30درصدیقیمت
مواداولیهکفشعلیرغم

کاهشقیمتارز
رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران با اشاره به رکود حاکم بر تولید کفش 
دست دوز گفت: عالوه بر افزایش هزینه های تولیدی افزایش حق بیمه کارگران 

نیز به مشکالت تولید کنندگان کفش اضافه شده است.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران در مورد وضعیت تولید در 
سال جاری، گفت: در چند ماه گذشته تولیدات کفش دست دوز به علت گرانی 
مواد اولیه تقریبا راکد بوده است و علیرغم کاهش قیمت ارز نه تنها قیمت مواد 
اولیه کاهش نیافته است بلکه در سال جاری قیمت مواد اولیه بین 20 تا 30 
درصد نیز افزایش یافته است. وی افزود: تولید کنندگان مواد اولیه عامل افزایش 
قیمت ها را افزایش هزینه های تولید از جمله دستمزد کارگر، اجاره بها و به عبارتی 
همان تورم عنوان می کنند. شجری گفت: همانگونه که برای مدیریت کرونا یک 
ستاد واحد تشکیل شد و تمام تصمیمات در رابطه با کنترل این بیماری توسط 
یک ستاد اتخاذ می شود برای جهش تولید و رفع موانع نیز باید یک ستادی تحت 
عنوان حمایت از تولید تشکیل شود و تمام تصمیمات مربوط در آنجا اتخاذ شود 
و لذا جهش و رفع موانع تولید نیازمند یک مدیریت واحد است. تلفات و تخریب 
تولید در کوتاه مدت چندان نمایان نمی شود اما در دراز مدت پس از آشکار شدن 
آن جبران ناپذیر است. وی با اشاره به افزایش پرداخت حق بیمه کارگران توسط 
کارفرما از 10 به 30 درصد، گفت: همین موضوع باعث شده تا کارگران بسیاری 

بیکار شوند زیرا کارفرمایان توان پرداخت ندارند. .
منبع: خبرگزاری فارس 
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اخبار

شهرکهایتخصصیکیف
وکفشتوسعهمییابد

توسعهسرمایهگذاریبرای
تامینمواداولیهصنعت

پوشاکوکفش
مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد و 
توسعه شهرک های تخصصی مناسب برای صنایع کیف، کفش، پوشاک و دیگر 
صنایع در جهت کمک به کاهش قیمت تمام شده و تولید کاالهای با کیفیت 

صادرات محور از مهم ترین برنامه های وزارت صمت در سال جاری است.
افسانه محرابی در بازدید از شهرک صنعتی خصوصی و تخصصی »چالیش 
صنعت« تبریز، با تاکید بر رفع موانع پیش روی واحدهای حوزه کیف، کفش و 
پوشاک آذربایجان شرقی با اشاره به حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ضرورت 
هم افزایی و توانمندسازی واحدها در تولید کاالهای مزیت دار صادرات محور، 
اظهار کرد: در سال “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” و در راستای حمایت 
از تولید، بسته های سیاستی براساس چهار محور تعریف شده در کشور پیش 

بینی شده است.
مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: در خصوص 
فراهم سازی زیرساخت های مناسب جهت تجهیز و احداث واحدهای صنعتی ، ۹ 
منطقه در سطح کشور مشخص شده و استان آذربایجان شرقی با محوریت تبریز 

یکی از مناطق یاد شده است که این برنامه در آن با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی زنجیره ارزش، لجستیک و تأمین در حوزه 
کاال مشتمل بر مواد اولیه، کاالی واسطه ای و اجزاء و قطعات، جزو یکی دیگر 
از محورهای برنامه امسال می باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه کیف، کفش و 
پوشاک ساماندهی امور خدماتی مشتمل بر طراحی و مد نیز از اولویت های 

امسال دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت است.
محرابی با تاکید بر برنامه ریزی جهت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط گفت: ساماندهی نحوه تولید در واحدهای کوچک و متوسط و به هم 
رسانی واحدها در زنجیره تامین برای بهبود روند تولید در واحدهای صنعتی از 

دیگر برنامه های سال جاری است.
وی از ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب های کسب و کار برای فروش 
داخلی و خارجی، به عنوان یکی دیگر از مهم ترین اقدامات دفتر نساجی و پوشاک 
در سال جاری یاد کرد و گفت: با مصوب شدن برنامه ها و ابالغ آن ها، اجرای 

برنامه های یاد شده را پیگیری می کنیم.
مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمک بخش 
خصوصی در روند پیشبرد برنامه ها را بسیار مهم دانست و گفت: در مورد کمبود 
نخ مورد نیاز واحدهای تولیدی و افزایش قیمت نامتعادل در این بخش ، بازرگانان 
و تجار می توانند میانگین واردات سال های قبل خود را وارد کنند و همچنین 
واحدهای تولیدی در مرحله اول امکان واردات 20 درصد از کل تولیدشان 

در سال را دارند، تا جبران کمبود و کاهش قیمت تمام شده محقق شود.
وی با بیان اینکه یک واحد تولید کننده نخ در کشور نیز تامین کننده این 
محصول می باشد، افزود: به دلیل افزایش تولید در حوزه محصوالت نساجی و 
پوشاک، کمبود نخ در سطح تولید به وجود آمده و تامین و تخصیص ارز مورد نیاز 
از جانب دولت پیگیری می شود اما واحدهای تولیدی برای جبران کمبود و تولید 

رقابتی باید درصدد تحقق واردات نخ مورد نیاز خود نیز باشند.
منبع: ایرنا

افسانه محرابی در مراسم رونمایی از برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و 
کفش گفت: با بسترهای ایجاد شده، تولید انواع محصوالت در زنجیره صنعت 
پوشاک توسعه خوبی داشته و با ایجاد محدودیت های وارداتی بستر مناسبی 
برای حمایت از تولید ملی فراهم شده و بخش عمده ای از تولیدات داخلی 
جایگزین محصوالت خارجی شده است. وی افزود: در صورت ابالغ برنامه 
عملیاتی، فرآیند جایگزینی محصوالت داخلی به جای خارجی با سرعت بیشتری 

اتفاق خواهد افتاد.
محرابی اضافه کرد: این صنعت از ارزش افزوده باال در مقایسه با سایر رشته های 
صنعتی برخوردار است و سرانه سرمایه گذاری در این صنعت در مقایسه با سایر 
رشته های صنعتی پایین است. مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صمت ضمن تبیین اقدامات انجام شده برای توسعه سرمایه گذاری 
در این صنعت، اشاره ای به تدوین پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت 
پوشاک و کفش کرد و گفت: این برنامه در ۴ محور زیرساختی با همکاری 
تشکل های تخصصی و صاحبنظران در صنعت پوشاک و کفش تدوین شده است.

محرابی تصریح کرد: فراهم سازی زیر ساخت مناسب جهت تجمیع و احداث 
واحدهای صنعتی در کشور و ساماندهی زنجیره ارزش، لجستیک و تأمین در 

حوزه کاال از جمله محورهای چهارگانه این برنامه راهبردی است.
محرابی، ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلت فرم کسب و کار برای 
فروش داخلی و خارجی را محور چهارم این برنامه عنوان کرد و گفت: در این محور 
سیاست های حمایت از ایجاد فروشگاه های تخصصی )شهر پوشاک و کفش(، 
اصالح رویه های نظارت بر توزیع و حمایت از پلت فرم های نوین مورد تاکید قرار 

گرفته و تمهیداتی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری مهر

تفاهمنامهتهیهچرمو
مواداولیهارزاندرحوزه
صنایعدستیمنعقدشد

فریدون محمد ی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه تهیه چرم و مواد اولیه مرغوب 
ویژه هنر مند ان حوزه صنایع دستی استان البرز، اظهار کرد: در راستای ، 
مدیریت بهینه بازار چرم و مواد اولیه، حمایت از هنرمندان، دسترسی آسان 
متقاضیان به مواد مورد نیاز، حذف واسطه ها و پیشگیری از سوء  استفاده 
برخی افراد، تفاهم نامه همکاری و مشارکت با یکی از بزرگ ترین شرکت های 
فعال در زمینه چرم منعقد شده است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگر ی 
و صنایع دستی البرز با اشاره به فراهم کردن زمینه مناسب برای ایجاد قطب 
تولید مواد  اولیه در استان با هدف کاهش وارد ات تصریح کرد: قیمت پایین و 
ثابت، مواد اولیه ارزان و مرغوب و جلو گیر ی از افزایش بی رویه قیمت به منظور 
رفاه حال هنرمند ان فعال از دیگر مزایای  قرارداد منعقد شده محسوب می شود.
منبع: ایلنا
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ثبت 203 برند كفش پرتغالی در اتحادیه اروپا
از سال 2010 تاکنون 2۷2 برند جدید کفش در پرتغال کار خود را آغاز کرده اند 

که از این تعداد 203 برند در اتحادیه اروپا ثبت شده اند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، صنعت کفش در کشور پرتغال تمرکز 
اصلی خود را بر سرمایه  گذاری در برندهای خاص تولیدکننده کفش در این کشور 

گذاشته است. 
طبق داده های دفتر پشتیبانی مالکیت صنعتی )GAPI( از مرکز فناوری کفش 
پرتغال، از سال 2010 تاکنون 2۷2 برند جدید کفش در پرتغال کار خود را آغاز 

کرده اند. از این تعداد 203 برند در اتحادیه اروپا ثبت شده اند.
تعهد به داشتن مارک های تجاری در اولویت برنامه استراتژیک خوشه صنعتی 
کفش پرتغال است. در این راستا دولت پرتغال برای قدرتمندسازی صنعت کفش 
این کشور حمایت های متعددی را ارائه می دهد. توسعه کمپین های آموزشی و 
طراحی کفش، جذب افراد خالق و متخصص، شرکت در نمایشگاه  های خارجی 
و حمایت های مادی و معنوی دیگر از جمله حمایت های دولت پرتغال از خوشه 

صنعتی کفش این کشور است.
 انجمن کفش پرتغال طی چند سال گذشته فعالیت متعددی در حمایت 
از بین المللی سازی شرکت های کفش پرتغالی به ویژه در رابطه با شرکت در 
نمایشگاه ها و نمایشگاه های بین المللی انجام داده است. همچنین از سال 201۵ 
تا کنون شرکت های تولیدکننده کفش از طریق انجمن کفش پرتغال محصوالت و 

تولیدات خود را از طریق کمپین های بازاریابی دیجیتال تبلیغ کرده اند.
worldfootwear :منبع

مگا؛ نخستین پارک چرمی هند راه اندازی می شود
دولت هند تصمیم دارد نخستین و بزرگ ترین خوشه چرم، کفش و لوازم جانبی 

را در ایالت اوتارپرادش با نام »پارک چرمی مگا« راه اندازی کند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش،  هند کشوری است که بیش از 20 درصد 

از کل گاوهای جهان و بیش از 11 درصد از کل گوسفندان جهان را در خود جای 
داده است. از این رو با برخورداری فراوان مواد اولیه برای استفاده در صنعت چرم و 

کفش فرصت بسیار مناسبی برای افزایش بهره وری در این صنعت در اختیار دارد.
این امر موجب شده دولت هند در اقدامی مهم با ایجاد خوشه چرم، کفش و لوازم 
جانبی و ایجاد امکانات زیرساختی و ادغام زنجیره های تولید برای صنایع چرم و 

کفش، این صنعت را در هندوستان ساماندهی کند.
هدف و استراتژی اصلی از ایجاد این خوشه صنعتی ساماندهی واحدهای تولیدی 
در بخش های مختلف از جمله چرم، کفش، لوازم جانبی، کاالهای مختلف چرمی، 

لباس های چرمی و سایر اقالم چرمی است.
پیش بینی شده است که با ساخت این پروژه بیش از ۵0 هزار فرصت شغلی ایجاد 
و به طور غیرمستقیم زمینه امرار معاش بیش از 1.۵ میلیون نفر فراهم شود. سرمایه 
مورد نیاز برای ساخت این پارک، ۵۸ میلیارد و ۵00 میلیون روپیه معادل ۷۹۵ 

میلیون دالر برآورد شده است.
با ساخت پارک چرمی مگا، اوتارپرادش به اولین ایالت در هند تبدیل خواهد شد 
که موفق به ایجاد پارک چرمی شده است. پارک چرمی مگا، مجهز به تصفیه خانه 
فاضالب پیشرفته برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست خواهد بود و برای 
راه اندازی واحدهای مستقر در پارک، بخش های صنعتی از ۴ هزار مترمربع تا 10 
هزار متر مربع در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. این سایت قرار است در زمینی 

به مساحت 2۵0 هکتار راه اندازی شود.
طبق اعالم خبرگزاری های هند، قرار است حدود 1۵0 تا 200 واحد صنعتی در 
مگاپارک فعالیت و انواع محصوالت چرمی شامل کفش، پوشاک، کیف و سایر لوازم 

جانبی را تولید کنند.
 timesofindia :منبع

ارزش بازارجهانی كیف های لوكس به 65 میلیارد دالر می  رسد
مجله انگلیسی زبان LaConceria چاپ ایتالیا در گزارشی نوشته است: در 

سال 2021، ارزش بازار جهانی کیف  های لوکس به ۶۵.۴۸ میلیارد دالر می رسد.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، در این گزارش آمده است: این روند با نرخ 

رشد مرکب ساالنه ۵.3 درصد، در سال 202۸ به ۹۴ میلیارد دالر خواهد رسید.
افزایش جمعیت زنان شاغل در سراسر جهان عامل اصلی رشد بازار جهانی 
کیف های لوکس عنوان شده است. همچنین افزایش درآمد در اقتصادهای در حال 

توسعه، زنان را به سمت خرید کیف های جدید، باکیفیت و لوکس سوق می دهد.
لوازم لوکس در این کشورها، مهم تلقی می شوند و به لطف خرید اینترنتی،  
تهیه آنها نیز آسان تر شده است. عالوه بر این، در دنیای مد، کیف مهم ترین عنصر 
برای ارزیابی ظاهر زنان محسوب می شود و برندهای تولیدکننده کیف، نقش 

تعیین کننده ای در میزان فروش کیف دارد.
این گزارش می نویسد از سال 2021 تا 202۸ ارزش بازار کیف های دستی 3۶ 
درصد رشد پیدا می کند. آمارها نشان می دهد که سهم کیف  های چرمی لوکس از 

ارزش کل بازار در سال 2020 معادل ۴۷ درصد بوده است.
 پیش بینی ها گویای آن است که سهم کیف های چرمی به دلیل توسعه روزافزون 
تکنولوژی در آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت و شرکت های فعال در این 
بخش بیشتر بر روی نوآوری محصوالت جدید تمرکز کرده اند تا تقاضای رو به رشد 
را برآورده کنند. عالوه بر این آنها در حال سرمایه گذاری  برای تولید محصوالت 

متناسب با سلیقه قشر جوان هستند.
laconceria :منبع

اخبار خارجي
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اخبار

بریده جراید

كارشناسان در واكنش به آمار رشد صنعت عنوان كردند

رشد صنعت در خودکفایی، نه تیراژ
رشد صنعت از چند بُعد قابل بررسی است؛ تیراژ تولید، خرید مواد اولیه، فروش 
و.... براساس آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت کشور 

در سال 13۹۹ رشد داشته است.
این در حالی است که اگر موضوع را در مقایسه با مولفه های مختلف مورد بررسی 
قرار دهیم در بعضی بخش ها شاهد رشد هستیم مانند داخلی سازی قطعات اما در 
برخی بخش ها مانند تیراژ در مقایسه با پیش از تحریم رشدی رخ نداده، عالوه بر 
اینکه این موضوع در صنایع کوچک و بزرگ متفاوت است. به عنوان مثال، صنعت 
کفش از جمله صنایعی است که براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت رشد 2.3 درصدی نسبت به سال 13۹۸ داشته است. یا در صنعت 
خودرو تولید انواع سواری رشد 1۹.1 درصدی را تجربه کردند. اما پرسش اصلی 

این است که آیا رشد واقعی در صنایع مختلف کشور رخ داده است؟

مبنای شاخص رشد
محمدمهدی شکورزاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور درباره رشد تولید خودرو و قطعه در سال 13۹۹ گفت: 
مسئله مهم این است که منظور ما از رشد چیست؟ عالوه بر اینکه مبنا و شاخص 
رشد را چه در نظر گرفته ایم؟ رشدی که در صنعت خودرو سال 13۹۹ در مقایسه 
با سال 13۹۸ رخ داده به لحاظ تیراژ تولید بوده است.وی افزود: قطعه سازان سال 
گذشته نسبت به سال 13۹۸ رشد تیراژ تولید حدود 20 درصدی داشتند که این 

عدد باز هم قطعه به قطعه، شرکت به شرکت و استان به استان متفاوت است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم این موضوع )رشد( را به لحاظ رقم فروش بین این دو سال 
)13۹۹ و 13۹۸( مورد مقایسه قرار دهیم، رشد 3 برابری را نشان می دهد. اما این 
مسئله به  معنای رشد در تعداد تولید نبوده، بلکه به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد 
اولیه و در نتیجه باال رفتن نرخ تمام شده محصوالت بوده است. این فعال صنعت 
خودرو تصریح کرد: رقم فروش رشد داشت، زیرا سال 13۹۶ صنعتگر مواد اولیه 
خود را با دالر ۴200 تومانی خریداری می کرد اما این نرخ با افزایشی که دالر 
داشت سال 13۹۹ به طور میانگین به حدود 2۴ تا 2۵ هزار تومان رسید. طبیعی 
است در این شرایط هم نرخ تمام شده افزایش داشت و هم نرخ فروش با بازنگری 

که در حوزه نرخ قطعات از سوی شرکت های خودروساز انجام شد، باال رفت.

رشد تعداد محصول
شکورزاده در پاسخ به این پرسش که رشد تیراژ تولیدی که در سال 13۹۹ 
نسبت به 13۹۸ رخ داد آیا مربوط به داخلی سازی قطعات بوده است یا خیر، 
گفت: رشد تیراژی که عنوان شد به لحاظ تعداد محصول بود، زیرا رشد را باید از 

چند جنبه دنبال کرد. یک رشد مربوط به تعداد کاالها بوده که به عنوان مثال، 
قطعه سازی ممکن است سال 13۹۸ زیر 300 هزار محصولی را تولید کرده باشد 
و این رقم در سال بعد به بیش از ۴00 هزارتا رسید؛ در نتیجه تیراژ به لحاظ تعداد، 
افزایش داشته است )تعداد محصول نه، تعداد قطعات ریزتر برای تکمیل یک 
قطعه کامل(. با توجه به نوسانات نرخ ارز هم به لحاظ فروش شاهد رشد بودیم. 
اما در حوزه ارزبری صنعت خودرو، موضوع رشد تولید قابل پیگیری است.او 
تصریح کرد: در سال 13۹۹ به دلیل اینکه سهم تولید داخل افزایش پیدا کرد و 
سرمایه گذاری انجام شد و قطعاتی که پیش تر وارد می شد در داخل بومی سازی 
شد؛ بنابراین حجم تولید داخل و حجم مصرف مواد اولیه هم افزایش یافت. 
به تبع این موضوع، آمار اشتغال هم باال رفت. این فعال صنعت خودرو یادآور شد: 
بخشی از رشد را باید در طرح نهضت تعمیق ساخت داخل و مسئله خودکفایی 
جست وجو کرد. همچنین برخی از قطعات که پیش تر وارد می شد، چون نرخ 
ارز پایین بود و وارداتش نسبت به تولید صرفه اقتصادی داشت و مصرف کننده 
ترجیح به واردات داشت. اما با تغییر شرایط در سال 13۹۹ و با رشد نرخ دالر دیگر 
واردات اقتصادی نبود و بخشی از قطعات و رشد تولید هم در این بخش رخ داد و 
محصوالت داخلی سازی شدند. وی تاکید کرد: رشد داخلی سازی به دلیل تحریم 
نبود، بلکه نرخ ارز بود که مسئله بومی سازی قطعات را به دلیل کمبود منابع ارزی و 
باال رفتن نرخ آن درواقع واقعی شدن نرخ دالر محقق کرد، زیرا تولیدکننده داخلی 

قدرت رقابت در مقابل قطعات خارجی را نداشت.

کاهش رشد تولید در سال جاری
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
در ادامه با بیان اینکه رشد تولید 13۹۹ ممکن است به سال 1۴00 نرسد، گفت: 
امسال به دلیل مشکالت تامین برق مورد نیاز به صنعتگران تاکید شده باید ۵0 
درصد برق مصرفی آنها نسبت به ابتدای خرداد کاهش پیدا کند، در غیر این 
صورت مشمول خاموش های ساعتی می شوند و برق کارخانه برای ۴۸ ساعت 
قطع خواهد شد. در نتیجه این رویکرد صنعتگر ناگزیر است با نیمی از ظرفیت 
تولیدش حتی نه به اندازه ظرفیت بالقوه اش فعالیت داشته باشد. در نتیجه 

پیش بینی می شود رشد تیراژ تولید در سال جاری پایین تر از سال 13۹۹ باشد.
وی ادامه داد: صنعتگران ناچارند از ساعت ۹ تا 21 با ۵0 درصد برق مصرفی 
ابتدای خرداد، فعالیت کنند. البته این دستور برای تمام شهرک های صنعتی 
استان خراسان  است.او اظهار کرد: به طور قطع در ادامه نرخ تمام شده صنعتگران 
به شدت افزایش یافت. باید دید در این شرایط قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی در 

مقابل همتای خارجی چقدر کاهش می یابد.
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رشد واقعی
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خراسان رضوی 
در پاسخ به این پرسش که در سطح کالن رشد محقق شده در سال 13۹۹ 
نسبت به سال های قبل تحریم چه وضعیتی دارد، گفت: سال 13۹۶ تیراژ تولید 
در صنعت خودرو وضعیت خوبی داشت. تولید خودرو کشور حدود یک میلیون و 
200 خودرو بوده که بیشتر متکی به قطعات وارداتی بود. با آغاز تحریم تیراژ تولید 
تحت شعاع قرار گرفت و تولید روند بسیار کاهشی داشت. اما با این وجود، مولفه ای 
که منجربه افزایش داخلی سازی شد تحریم نبود، بلکه افزایش نرخ ارز بود؛ از این رو 
در حوزه تعداد تولید به دلیل بومی سازی قطعات رشد اتفاق افتاد اما تولید خودرو 
خوش بینانه سال گذشته به حدود ۸00 هزار خودرو رسید؛ در نتیجه به همان 

نسبت  تولید قطعات پایین بوده است.
شکورزاده در پایان گفت: در سطح کالن صنعت خودرو نسبت به میانه دهه ۹0 
رشد تولید نداشت اما در حوزه داخلی سازی قطعات، خودکفایی به دست آمده 

حاکی از رشد در این صنعت بوده است.

اماواگرهای یک عدد
وحید روان پرور، عضو هیات مدیره اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در واکنش 
به رشد حدود 2 درصدی صنعت کفش در سال گفت: براساس آمار منتشرشده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد 2.3 درصدی در صنعت کفش و 
پای پوش داشتیم. مشخص نیست این آمار رشد بر چه پایه و اساسی بوده و اعداد 
چگونه استخراج شده اند. پرسش این است که آیا براساس تعداد مراجعه کنندگان 
برای دریافت جواز تولید کفش بوده یا براساس آمار واردات مواد اولیه؟ یا براساس 
و پایه مصرف مواد اولیه مصرفی در کشور این عدد به دست آمده است. وی 
افزود: مشخص نیست این آمار بر چه مبنایی بوده اما آنچه واقعیت است و به طور 
ملموس در طول سال 13۹۹ دیدیم تولید کفش و پای پوش رشد نداشت، زیرا 
تولید زمانی می تواند رشد داشته باشد که خروجی آن در بازار و فروشگاه ها دیده 

شود.
او ادامه داد: زمانی که فروشگاه های کفش در مقایسه با سال 13۹۸ افت فروش 
داشته اند، چراکه 2 ماه نخست سال به دلیل کرونا تعطیل بودند و آذر هم 2 هفته  
تعطیالت داشته اند عالوه بر اینکه اواخر اسفند هم شوک موج سوم کرونا را داشتیم 
پس نمی توان گفت تولید کفش یا حتی صنعت کفش، رشد داشته است. این 
فعال صنعت کفش تاکید کرد: خروجی کفش از فروشگاه ها ضعیف بود و بعید 
است این آمار درست باشد. شاید یک کارگاه تولیدی با تغییر روند سبک تولیدش 
افزایش تولید را برای خودش رقم زده باشد و به نسبت  سال 13۹۸ تیراژ تولید 
محصوالتش را افزایش داده باشد اما این به معنی رشد و افزایش تولید در شکل 
کالن نیست. حتی نمی تواند به دلیل افزایش تقاضا در بازار باشد. روان پرور در 
پایان اظهارکرد: اگر بخواهیم مصرف را در سال 13۹۹ رصد کنیم بعید است رشد 
مصرف داشته باشیم، زیرا افزایش نرخ در مواد اولیه منجربه افزایش نرخ تمام شده 
محصوالت شده و از سوی دیگر، افت قدرت خرید مردم هم سبب شده بازار تقاضا 
همچون سال های گذشته نباشد؛ از این رو براساس آمار فروش نمی توان گفت 

تولید رشد داشته زیرا بازار دچار افت فروش بود.

رشد تولید ۱۴۰۰ منتفی است
محمد اسکندری از دیگر تولیدکنندگان کفش درباره وضعیت رشد و افزایش 
تولید در کفش و پای پوش به صمت گفت: سال 13۹۹ سالی مناسب برای تولید 

نبود. این امر به طور مستقیم به قدرت خرید مردم برمی گردد؛ اینکه سهم شان از 
بازار چقدر است و ساالنه می توانند چند جفت کفش خریداری کنند. وی افزود: 

قدرت خرید پایین سبب شد سال 13۹۹ تولید نیز افت داشته باشد.
او تصریح کرد: در ادامه موضوع باید گفت تولیدکننده سال گذشته هیچ گاه 
نتوانست به بهای تمام شده محصولش برسد. تولیدکننده هر زمان که به دنبال 
واقعی کردن نرخ کاالهایش با توجه به نرخ ارز و مواد اولیه بود با مشکل فروش 
روبه رو بود. تولیدکننده هم برای حفظ بقای خود تمام تالش خود را به کار بست تا 
بماند.این فعال صنعت کفش با بیان اینکه بعید است با این شرایط تولیدکننده ای 
افزایش تیراژ داشته باشد، یادآور شد: رشد 2.3 درصدی کفش و پای پوش کمی 
دور از ذهن است. حتی صنعتگر به اهداف موردنظر بنگاه تولیدی خود هم دست 

نیافت پس چگونه می تواند رشد داشته باشد؟
او اظهارکرد: اگر در صنعت کفش تعدادی رویش رخ داد در مقابل ریزشی که 
وجود داشت بسیار عدد ناچیزی بوده است. منظور از ریزش، به لحاظ تیراژ و 

سود است.
اسکندری با بیان اینکه ابتدای سال 13۹۹ با چک های برگشتی برای 
تولیدکنندگان آغاز شد، زیرا کرونا سبب شده بود فروش شب عید در بازار 
محقق نشود، گفت: چک های برگشتی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
را کاهش داد و سبب شد قدرت خرید دچار افت زیادی شود؛ از این رو 

تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه تولید با معضالت بسیاری روبه رو بودند.
او گفت: سال 1۴00 هم چون با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم و 
تولیدکنندگان نمی توانند به بهای تمام شده خود برسند در نتیجه نمی توان 

انتظار رشد در تیراژ تولید و در نتیجه صنعت را داشت.

سخن پایانی
بنابر این گزارش رشد در کالن صنعت رخ نداده و برخی از افزایش تیراژها 
مربوط به شرایط موجود بوده و ممکن است با تغییر وضعیت مسئله دوباره دچار 
خدشه شود. موضوع رشد مسئله ای چندجانبه بوده که باید از ابعاد گوناگون به 
آن پرداخت. زمانی تیراژ رشد داشته اما خودکفایی مسئله نبوده زمانی دیگر 
خودکفایی مهم ترین دغدغه شده و تیراژ تولید در رتبه بعدی قرار گرفته است. 
حال با این وضعیت رشد دارای معناهای متفاوتی می شود که آمارهای منتشر شده 

نیاز به بررسی بیشتر دارد.
فاطمه امیر احمدی- روزنامه صمت
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امروز شاهدیم که بسیاری از تصمیم گیران کشور، همان راه های 
اش��تباه گذش��ته را تکرار کرده  و تجربه ای کسب نکرده اند؛ از این رو 
هزینه س��نگینی را بر دوش ملت و کشور تحمیل کرده اند و به قول 
فرش��اد مومنی، بدون ارتقای فراگیری، همیش��ه وابس��ته به مسیر 
طی ش��ده بوده ایم که نمونه آن همین تحریم هاس��ت. برای مصداق 
به گفتار یکی از دس��ت اندرکاران صاحب اهلیت کش��ور، در پیش از 
انقالب درباره ش��رایط تحریم دوران زنده یاد محمد مصدق اش��اره 
می کن��م؛ منوچهر فرمانفرماییان در کتاب خون و نفت عنوان کرده 
است »نخست برنامه تحریم گسترش یافت و مشمول جلوگیری از 
تمام نفتکش هایی شد که به هر نحوی، از جمله معاوضه، نفت ایران 
را حم��ل می کردن��د. یک آگهی در ۳۳ روزنامه در ۲۰ کش��ور اعالم 
داشت که مالکیت نفت ایران غصبی است ]این در حالی بود که دولت 
انگلیس در دادگاه بین المللی الهه بازنده شده بود[ و هر نفتکشی که 
آن را حمل کند، عملی غیرقانونی انجام داده است. قراردادهایی که 
مصدق با هندوستان، ترکیه و ایتالیا بسته بود، ناگهان از سوی این 
دولت ها فس��خ شد ]توجه دارید که این کشورهای ناجوانمرد حتی 
به نتیجه دادگاه توجه ننمودند و کشورهای قدرتمند شرقی نیز در 
سازمان ملل سکوت پیشه نمودند، عین تحریم های سال های اخیر[. 
برای اینکه خطر چالش با موضع انگلس��تان روش��ن شود، بازرسان 
انگلیس��ی یک نفتکش ایتالیایی حامل نفت ایران را در دی ۱۳۳۱ 
در بن��در ع��دن توقیف کردند. محموله آن ضبط ش��د و یک دادگاه 
علیه ش��رکت ایران رای داد ]همین کاری که در دوران تحریم ۱۵ 

ساله اخیر نیز رخ داده[«.
در تحریم های سال های اخیر نیز دوباره شاهد این گونه رفتارهای 
کشورهای ناجوانمرد بوده ایم که َدم از دوستی می زنند و بسیاری از 
تصمیم گیران اقتصادی نتوانس��تند از این همه تجربه درس بگیرند. 
کش��ورهای قدرتمن��د همچون چین و روس��یه نی��ز در پی منافع 
ناشایس��ت خود ]البته از نظر خودشان حفظ منافع ملی شان[ ۷ بار 
علیه ایران در ش��ورای امنیت رأی دادند، چراکه این کشورها منافع 

خودشان را فقط اولویت می دهند.
ح��ال به ن��کات انتخاب��ی ام به ویژه در جهت به تصویر کش��یدن 
پلیدی های سیاس��ت از کتاب »گفت وگوهای پش��ت پرده« نوشته 
ویلیام برنز می پردازم که فریبکاری های زش��ت سیاسی کشورهای 
پیشرفته سلطه گر، چپاولگر و استعمارگر نوین را در بالهت طرف های 
مذاکره کننده مقابل خود نشان می دهد، به نکته عدم کوتوله پروری 
دلنوشته شماره یک هم توجه کنید: »آنها پذیرفتند آلمان همچنان 
بای��د عض��وی از ناتو باقی بماند و درعین حال به ش��وروی تضمین 
داده ش��ود که ناتو بیش از این در ش��رق اروپا گسترش نیافته و تنها 
منعکس کننده ایده پایان جنگ س��رد و ش��راکت بالقوه با شوروی 
باش��د....« در ای��ن کتاب آمده که » ناتو به هی��چ عنوان قلمرو خود 
را به فراتر از مرزهای ش��رقی آلمان گس��ترش نخواهد داد. روس ها 
قول بیکر را پذیرفتند، هر چند، چند س��ال بعد وقتی ناتو ش��روع به 
گسترش خود کرد آنها احساس کردند، مورد خیانت قرار گرفته اند. 
البته سوگند بیکر هرگز رسمی نبود ]آیا ما درباره تفاهمنامه برجام 
س��ادگی ب��ه خرج ندادی��م؟ و اگر بلی دلیل آن چه ب��ود؟[ و قبل از 
فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی بیان شده بود. اما به هر حال این 
هم بخشی از تاریخ است که روس ها حق دارند درباره آن نسبت به 
ما شکایت داشته باشند... فرض دیگرم نیز این بود که »نظام دولت – 
ملت ها« که در دوران جنگ سرد شکل گرفته بود و نخبگانی بر این 
دولت ها حکمرانی می کردن��د در میانه غوغای گروه های تمرکزگرا 
و تمرکززدا، گرفتار آمده اس��ت. نتیجه این دردس��ر، از میان رفتن 
نظام دولت ملت ها نیست، بلکه این نظام ]که[ ما در طول نیم قرن 
براس��اس منافع خودمان پایه ریزی کرده بودیم را دستخوش تغییر 
می کند. با نگاهی گذرا به اتحاد جماهیر شوروی، بالکان، بیشتر نقاط 
افریقا و خاورمیانه درمی یابیم، نخبگان سنتی که نیروهای ملی گرا یا 
گروه های نژادی را از قدرت کنار گذاشته اند در فراهم آوردن فضای 
مناس��ب سیاسی و اقتصادی شکست خورده اند و امروز در موقعیت 

ناپایدار و دشواری قرار دارند.«
برنز در کتاب به نکته ای اش��اره می کند که همیش��ه از آن مغفول 
مانده ایم: »ایران در همس��ایگی خود دوس��تی واقعی ندارد. ترک ها 
و اع��راب ب��ه ای��ران اعتماد ندارن��د، روس ها گاه و ب��ی گاه به ایران 
خیان��ت می کنن��د و افغان ه��ا هم به دیده ش��ک و تردی��د به ایران 
می نگرند«. همین که دس��تانمان برای گرفت��ن مطالبات واقعی ما 
جلوی دوستانمان! دراز است که تبعیت کامل از سلطه گران دارند، 
خود گویای بسیاری از مطالب است. بنابراین بیم داشتن از توانایی 
مذاکره کنندگان در مقابل فریبکاران س��لطه خواه چندان نمی تواند 
دور از ذهن باش��د. البته این به معنای انکار توانمندی افرادی آگاه 
نیست. برای نمونه وزیر امور خارجه که به نظر می رسد هر سه اهلیت 
پیش گفته ام، یعنی اهلیت سیاس��ی، اهلی��ت امنیتی و اصلی ترین 
ش��اخص یعنی اهلیت حرفه ای در امر سیاست را دارد، اما در بخش 
اقتص��ادی تفاهمنامه برج��ام، بیم آن می رود که به دلیل عدم وجود 

اهلیت حرفه ای، چنین توانایی هایی وجود نداشته است. 
مجموع شرایط می تواند نشان از باز بودن مسیری در برابر ما باشد، 
بدون اینکه الزم باشد تارک دنیا شده و دیواری دور خود بکشیم، با 
اجماع نخبگان به توانمندی های داخل تکیه کنیم. راه امید بس��تن 

و طلب کمک و همراهی کردن از اجنبی، به جایی نخواهد رسید.
 عبارت��ی از اندیش��مندی به عاریت می گی��رم و چند واژه هم به 
آن اضافه می کنم: »آزادی، دموکراس��ی، ]پیشرفت، توسعه و کمال 
جوامع[ در کوله پش��تی س��رباز خارجی به یک کش��ور نمی رود.« 
نمونه های مجسم آن کامال شفاف و به عینه در مقابل مان قرار دارد؛ 
افغانستان که بعد از ۲۰ سال امریکایی ها بدون نتیجه آن را یله رها 

کردند، عراق، سوریه، یمن، لیبی و... نمونه های دیگر است.
نوشتار خود را با بیت شعری از هوشنگ ابتهاج به پایان می برم: 

بسان رود که در نشیب دره، سر به سنگ می زند رونده باش
امید هیچ معجزی به مرده نیست، زنده باش

با اجماع نخبگان 
به توانمندی های 
داخل تکیه کنیم

سیدمحمد بحرینیان
 صنعتگر و پژوهشگر توسعه
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مبنای شاخص رشد

رشد تولید 1400 منتفی استاماواگرهای یک عدد

مشکالت تامین الستیک کامیونداران ادامه دارد

محمدمه��دی ش��کورزاده، عض��و انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
درباره رش��د تولید خودرو و قطعه در س��ال ۱۳۹۹ به 
 گفت: مس��ئله مهم این اس��ت که منظور ما از 
رش��د چیس��ت؟ عالوه بر اینکه مبنا و شاخص رشد را 
چه در نظر گرفته ایم؟ رش��دی ک��ه در صنعت خودرو 
سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ رخ داده به لحاظ 
تیراژ تولید بوده اس��ت.وی افزود: قطعه س��ازان س��ال 
گذشته نسبت به س��ال ۱۳۹۸ رشد تیراژ تولید حدود 
۲۰ درصدی داشتند که این عدد باز هم قطعه به قطعه، 

شرکت به شرکت و استان به استان متفاوت است.
او ادام��ه داد: اگ��ر بخواهی��م این موضوع )رش��د( را 
به لحاظ رقم فروش بین این دو سال )۱۳۹۹ و ۱۳۹۸( 
م��ورد مقایس��ه قرار دهیم، رش��د ۳ برابری را نش��ان 
می دهد. اما این مس��ئله به  معنای رشد در تعداد تولید 
نب��وده، بلکه به دلیل افزای��ش نرخ ارز و مواد اولیه و در 

نتیجه باال رفتن نرخ تمام شده محصوالت بوده است.
ای��ن فعال صنعت خودرو تصریح ک��رد: رقم فروش 
رش��د داشت، زیرا سال ۱۳۹۶ صنعتگر مواد اولیه خود 
را ب��ا دالر ۴۲۰۰ تومانی خریداری می کرد اما این نرخ 
با افزایشی که دالر داشت سال ۱۳۹۹ به طور میانگین 
به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان رسید. طبیعی است در 
این ش��رایط هم نرخ تمام شده افزایش زیادی داشت و 
ه��م نرخ ف��روش با بازنگری که در ح��وزه نرخ قطعات 

از سوی شرکت های خودروساز انجام شد، باال رفت.

رشد تعداد محصول �
ش��کورزاده در پاس��خ به این پرس��ش که رشد تیراژ 
تولیدی که در س��ال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ رخ داد آیا 
مربوط به داخلی سازی قطعات بوده است یا خیر، گفت: 
رش��د تیراژی که عنوان ش��د به لحاظ تعداد محصول 
ب��ود، زیرا رش��د را باید از چند جنب��ه دنبال کرد. یک 
رش��د مربوط به تعداد کاالها ب��وده که به عنوان مثال، 
قطعه س��ازی ممکن است س��ال ۱۳۹۸ زیر ۳۰۰ هزار 
محصولی را تولید کرده باش��د و این رقم در س��ال بعد 
به بیش از ۴۰۰ هزارتا رس��ید؛ در نتیجه تیراژ به لحاظ 
تعداد، افزایش داش��ته است )تعداد محصول نه، تعداد 
قطع��ات ریزتر برای تکمیل یک قطعه کامل(. با توجه 
به نوس��انات نرخ ارز هم به لحاظ فروش ش��اهد رش��د 
بودیم. اما در حوزه ارزبری صنعت خودرو، موضوع رشد 
تولید قابل پیگیری است.او تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ 
به دلیل اینکه س��هم تولید داخ��ل افزایش پیدا کرد و 
س��رمایه گذاری انجام ش��د و قطعاتی که پیش تر وارد 
می شد در داخل بومی سازی شد؛ بنابراین حجم تولید 
داخ��ل و حج��م مصرف مواد اولیه ه��م افزایش یافت. 

به تبع این موضوع، آمار اشتغال هم باال رفت.
ای��ن فع��ال صنعت خودرو یادآور ش��د: بخش��ی از 
رش��د را باید در طرح نهضت تعمیق س��اخت داخل و 
مس��ئله خودکفایی جست وجو کرد. همچنین برخی از 
قطع��ات که پیش تر وارد می ش��د، چون نرخ ارز پایین 
بود و وارداتش نس��بت به تولید صرفه اقتصادی داشت 

و مصرف کنن��ده ترجیح به واردات داش��ت. اما با تغییر 
شرایط در سال ۱۳۹۹ و با رشد نرخ دالر دیگر واردات 
اقتصادی نبود و بخش��ی از قطعات و رشد تولید هم در 

این بخش رخ داد و محصوالت داخلی سازی شدند.
وی تاکید کرد: رش��د داخلی س��ازی به دلیل تحریم 
نبود، بلکه نرخ ارز بود که مسئله بومی سازی قطعات را 
به دلی��ل کمبود منابع ارزی و باال رفتن نرخ آن درواقع 
واقعی ش��دن نرخ دالر محقق کرد، زی��را تولیدکننده 
داخل��ی ق��درت رقاب��ت در مقابل قطع��ات خارجی را 

نداشت.
کاهش رشد تولید در سال جاری �

عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور در ادامه ب��ا بیان اینکه 
رش��د تولید ۱۳۹۹ ممکن است به سال ۱۴۰۰ نرسد، 
گفت: امسال به دلیل مشکالت تامین برق مورد نیاز به 
صنعتگران تاکید شده باید ۵۰ درصد برق مصرفی آنها 
نس��بت به ابتدای خرداد کاهش پیدا کند، در غیر این 
صورت مش��مول خاموش های ساعتی می شوند و برق 
کارخانه برای ۴۸ س��اعت قطع خواهد ش��د. در نتیجه 
ای��ن رویکرد صنعتگر ناگزیر اس��ت با نیمی از ظرفیت 
تولی��دش حتی نه به ان��دازه ظرفیت بالقوه اش فعالیت 
داشته باش��د. در نتیجه پیش بینی می شود رشد تیراژ 

تولید در سال جاری پایین تر از سال ۱۳۹۹ باشد.
وی ادامه داد: صنعتگران ناچارند از س��اعت ۹ تا ۲۱ 
با ۵۰ درصد برق مصرفی ابتدای خرداد، فعالیت کنند. 

البته این دستور برای تمام شهرک های صنعتی استان 
خراس��ان  است.او اظهار کرد: به طور قطع در ادامه نرخ 
تمام شده صنعتگران به شدت افزایش یافت. باید دید در 
این ش��رایط قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی در مقابل 

همتای خارجی چقدر کاهش می یابد.
رشد واقعی �

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خراس��ان رضوی در پاسخ به این پرسش 
که در س��طح کالن رش��د محقق شده در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به سال های قبل تحریم چه وضعیتی دارد، گفت: 
س��ال ۱۳۹۶ تی��راژ تولید در صنع��ت خودرو وضعیت 
خوبی داشت. تولید خودرو کشور حدود یک میلیون و 
۲۰۰ خودرو بوده که بیش��تر متکی به قطعات وارداتی 
بود. با آغاز تحریم تیراژ تولید تحت ش��عاع قرار گرفت 
و تولید روند بس��یار کاهشی داش��ت. اما با این وجود، 
مولفه ای که منجربه افزایش داخلی س��ازی شد تحریم 
نبود، بلکه افزایش نرخ ارز بود؛ از این رو در حوزه تعداد 
تولید به دلیل بومی س��ازی قطعات رشد اتفاق افتاد اما 
تولید خودرو خوش بینانه س��ال گذشته به حدود ۸۰۰ 
هزار خودرو رس��ید؛ در نتیجه به همان نس��بت  تولید 

قطعات پایین بوده است.
ش��کورزاده در پایان گفت: در س��طح کالن صنعت 
خودرو نس��بت به میانه دهه ۹۰ رش��د تولید نداش��ت 
اما در حوزه داخلی س��ازی قطعات، خودکفایی به دست 

آمده حاکی از رشد در این صنعت بوده است. 

وحید روان پرور، عضو هیات مدیره اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در واکنش به رشد حدود 
۲ درصدی صنعت کفش در س��ال ۱۳۹۹ به  گفت: براس��اس آمار منتشرش��ده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ۲.۳ درصدی در صنعت کفش و پای پوش داشتیم. مشخص 
نیس��ت این آمار رش��د بر چه پایه و اساس��ی بوده و اعداد چگونه استخراج شده اند. پرسش این 
اس��ت که آیا براس��اس تعداد مراجعه کنندگان برای دریافت جواز تولید کفش بوده یا براساس 
آمار واردات مواد اولیه؟ یا براساس و پایه مصرف مواد اولیه مصرفی در کشور این عدد به دست 
آمده است. وی افزود: مشخص نیست این آمار بر چه مبنایی بوده اما آنچه واقعیت است و به طور 
ملموس در طول س��ال ۱۳۹۹ دیدیم تولید کفش و پای پوش رش��د نداش��ت، زیرا تولید زمانی 

می تواند رشد داشته باشد که خروجی آن در بازار و فروشگاه ها دیده شود.
او ادامه داد: زمانی که فروش��گاه های کفش در مقایس��ه با سال ۱۳۹۸ افت فروش داشته اند، 
چراکه ۲ ماه نخس��ت س��ال به دلیل کرونا تعطیل بودند و آذر هم ۲ هفته  تعطیالت داش��ته اند 
عالوه بر اینکه اواخر اسفند هم شوک موج سوم کرونا را داشتیم پس نمی توان گفت تولید کفش 
یا حتی صنعت کفش، رشد داشته است. این فعال صنعت کفش تاکید کرد: خروجی کفش از 
فروشگاه ها ضعیف بود و بعید است این آمار درست باشد. شاید یک کارگاه تولیدی با تغییر روند 
سبک تولیدش افزایش تولید را برای خودش رقم زده باشد و به نسبت  سال ۱۳۹۸ تیراژ تولید 
محصوالتش را افزایش داده باشد اما این به معنی رشد و افزایش تولید در شکل کالن نیست. 
حتی نمی تواند به دلیل افزایش تقاضا در بازار باشد. روان پرور در پایان اظهارکرد: اگر بخواهیم 
مصرف را در سال ۱۳۹۹ رصد کنیم بعید است رشد مصرف داشته باشیم، زیرا افزایش نرخ در 
مواد اولیه منجربه افزایش نرخ تمام ش��ده محصوالت ش��ده و از س��وی دیگر، افت قدرت خرید 
مردم هم سبب شده بازار تقاضا همچون سال های گذشته نباشد؛ از این رو براساس آمار فروش 

نمی توان گفت تولید رشد داشته زیرا بازار دچار افت فروش بود.

محم��د اس��کندری از دیگ��ر تولیدکنندگان کف��ش درباره 
وضعیت رش��د و افزایش تولید در کفش و پای پوش به  
گفت: سال ۱۳۹۹ سالی مناسب برای تولید نبود. این امر به طور 
مس��تقیم به قدرت خرید مردم برمی گردد؛ اینکه سهم ش��ان از 
بازار چقدر است و ساالنه می توانند چند جفت کفش خریداری 
کنند. وی افزود: قدرت خرید پایین سبب شد سال ۱۳۹۹ تولید 

نیز افت داشته باشد.
او تصریح کرد: در ادامه موضوع باید گفت تولیدکننده س��ال 
گذش��ته هیچ گاه نتوانست به بهای تمام شده محصولش برسد. 
تولیدکنن��ده هر زمان که به دنبال واقعی کردن نرخ کاالهایش 
با توجه به نرخ ارز و مواد اولیه بود با مشکل فروش روبه رو بود. 
تولیدکننده هم برای حفظ بقای خود تمام تالش خود را به کار 
بس��ت تا بماند.این فعال صنعت کفش با بیان اینکه بعید است 
با این ش��رایط تولیدکننده ای افزایش تیراژ داشته باشد، یادآور 
ش��د: رش��د ۲.۳ درصدی کفش و پای پوش کمی دور از ذهن 
است. حتی صنعتگر به اهداف موردنظر بنگاه تولیدی خود هم 

دست نیافت پس چگونه می تواند رشد داشته باشد؟
او اظهارک��رد: اگر در صنعت کفش تعدادی رویش رخ داد در 
مقابل ریزش��ی که وجود داشت بسیار عدد ناچیزی بوده است. 

منظور از ریزش، به لحاظ تیراژ و سود است.
اس��کندری با بیان اینک��ه ابتدای س��ال ۱۳۹۹ با چک های 

برگشتی برای تولیدکنندگان آغاز شد، زیرا کرونا سبب شده بود 
فروش شب عید در بازار محقق نشود، گفت: چک های برگشتی 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش داد و سبب شد 
ق��درت خرید دچار افت زیادی ش��ود؛ از این رو تولیدکنندگان 
برای خرید مواد اولیه تولید با معضالت بسیاری روبه رو بودند.

او گفت: س��ال ۱۴۰۰ هم چون با کاهش قدرت خرید مردم 
مواجه هس��تیم و تولیدکنندگان نمی توانند به بهای تمام شده 
خود برسند در نتیجه نمی توان انتظار رشد در تیراژ تولید و در 

نتیجه صنعت را داشت.

دبی��ر کان��ون انجمن ه��ای صنف��ی کامیونداران کش��ور به 
مشکالت تولید، تامین و توزیع الستیک موردنیاز کامیونداران 
در بازار اشاره کرد و گفت: این مشکالت همچنان پابرجاست و 
باید به این نکته توجه کرد که در این زمینه امنیت و معیشت 
کامیون��داران از همه چیز مهم تر اس��ت و نبای��د به نام حمایت 
از تولی��د داخ��ل از جیب مردم هزین��ه کنیم.احمد کریمی در 
گفت وگو با ایس��نا درباره مش��کالت کامیونداران برای تامین 
الس��تیک موردنیازش��ان در بازار، اظهارکرد: در شرایط کنونی 
اس��تفاده از الستیک های سیمی به جای نخی، مصرف و مزیت 
بیش��تری برای کامیون��داران از نظر امنی��ت، کیفیت و صرفه 
اقتص��ادی دارد ام��ا به غیر از برند داخل��ی، کارخانه های دیگر، 
الس��تیک های نخی تولی��د می کنند. البت��ه در این زمینه اگر 
حقایقی را بگوییم، برخی این گونه تصور و برداش��ت می کنند 

ک��ه مخالف تولی��د داخل��ی هس��تیم.دبیر کانون 
انجمن های صنفی کامیونداران کشور با بیان اینکه 
کیفیت، مالک اصلی برای کامیونداران است، افزود: 
اگ��ر به این نتیجه برس��یم که با اس��تفاده و خرید 
الس��تیک های تولید داخل، کیفیت آن برند داخلی 
بهتر خواهد ش��د، مس��لما از تولی��د داخل حمایت 
خواهیم کرد اما شاهد کاهش کیفیت الستیک های 

تولید داخلی در ۴ دهه گذشته بوده ایم، پس نباید به نام حمایت 
از تولید داخلی از جیب مردم و کامیونداران هزینه کرد و بدتر 
از آن، امنی��ت جان��ی کامیونداران را به خط��ر انداخت.او ادامه 
داد: ای��ن مصرف کنن��ده )کامیوندار( اس��ت ک��ه باید تصمیم 
بگیرد از الس��تیک تولید داخلی اس��تفاده کن��د یا خارجی اما 
در برخ��ی از کامیون ه��ای حمل مواد خطرناک و س��وختی و 

وس��ایل حمل ونقل سنگین مسافری مانند اتوبوس 
و مینی بوس، کیفیت الس��تیک اهمیت باالیی دارد 
و باید به این مس��ئله توجه ویژه ای داش��ت. در این 
زمین��ه حتی برخ��ی از کارخانه ه��ای تولیدکننده 
برخی از مش��کالت کیفیتی تولیداتشان را پذیرفته  
و اع��الم کرده ان��د که خط تولید الس��تیک چینی 
را فع��ال خواهند کرد.کریمی اضاف��ه کرد: اولویت 
کامیونداران الس��تیک اروپایی با برندهای معتبر و کیفی است 
و پس از آن به دنبال برندهای کره ای هس��تند و گزینه س��وم 
الس��تیک های چینی اس��ت اما باز هم بین برندهای چینی و 
ایران��ی، ترجیح کامیونداران از نظر کیفیت و قیمت الس��تیک 
چینی است.این مسئول صنفی گفت: در زمینه نظارت بر تامین 
و توزیع الس��تیک مش��کالت بسیاری وجود دارد و یکی از این 

مش��کالت، افزایش قیمت الس��تیک در شرایطی است که نرخ 
ارز کاهش داشته است. به عنوان مثال، الستیک چینی که سال 
گذش��ته با ارز ۲۸ هزار تومانی نهایت ۱۲ میلیون تومان برای 
کامیونداران تمام می شد، بهای آن درحال حاضر به ۱۵ میلیون 
تومان به ازای هر جفت رس��یده اس��ت.کریمی اظهارکرد: یکی 
دیگر از مشکالت ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آم��ار ارقام واردات، تولید و مص��رف ندارد و به همین دلیل در 
ماه های گذش��ته بخشی از الستیک های موردنیاز کامیونداران 
از طریق واردات غیررس��می تامین ش��د که ش��امل قاچاق یا 
واردات از طری��ق مناط��ق آزاد بود. البته به تازگی س��اماندهی 
نس��بی در این زمینه انجام ش��ده اما تا زمانی که نظارت درست 
و دقیق نباش��د نمی توان انتظار داشت مشکل کامیونداران در 

این زمینه حل شود.

رشد صنعت در خودکفایی، نه تیراژ 
رش�د صنعت از چند بُعد قابل بررس�ی است؛ تیراژ تولید، خرید مواد اولیه، فروش و.... براساس آمارهای 
منتش�ر ش�ده وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت کش�ور در سال 1399 رشد داشته است. این در حالی 
اس�ت که اگر موضوع را در مقایس�ه با مولفه های مختلف مورد بررس�ی قرار دهیم در بعضی بخش ها شاهد 
رش�د هس�تیم مانند داخلی س�ازی قطعات اما در برخی بخش ها مانند تیراژ در مقایس�ه با پیش از تحریم 
رشدی رخ نداده، عالوه بر اینکه این موضوع در صنایع کوچک و بزرگ متفاوت است. به عنوان مثال، صنعت 
کفش از جمله صنایعی اس�ت که براس�اس آمار منتشرش�ده از س�وی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد 
2.3 درصدی نسبت به سال 1398 داشته است. یا در صنعت خودرو تولید انواع سواری رشد 19.1 درصدی 

را تجربه کردند. اما پرسش اصلی این است که آیا رشد واقعی در صنایع مختلف کشور رخ داده است؟

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت آینده باید جذابیت های الزم برای جذب س��رمایه گذار خارجی 

و افزایش انگیزه ایرانیان به سرمایه گذاری در کشور را ایجاد کند.
علی جدی در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه جذب سرمایه گذار 
خارجی و ترغیب ایرانیان خارج از کش��ور به س��رمایه گذاری در ایران 
یکی از الزاماتی است که دولت سیزدهم باید برای آن برنامه ریزی کند، 
درباره زیرس��اخت های موردنیاز تحقق این مهم گفت: درحال حاضر، 
امتیازات خاصی مانند تامین تسهیالت یارانه ای، ارائه تخفیف و... برای 

س��رمایه گذاری در حوزه تولید در داخل در نظر گرفته می ش��ود، اگر 
بخش��ی از این هزینه ها برای تش��ویق سرمایه گذار خارجی پیش بینی 
ش��ود، ارز ورودی کشور و سرمایه گذاری افزایش می یابد با تحقق این 

مهم ثروت کشور افزوده خواهد شد.
وی با اش��اره به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت ها برای تقویت و 
توس��عه اقتصاد افزود: با وجود اینکه س��رمایه گذاری خارجی می تواند 
زمینه رونق بیش��تر تولید در داخل کش��ور را فراهم کند، نسبت به این 

ظرفیت مهم بی توجهی می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تاکنون نتوانستیم 
زمینه مناس��بی برای ورود س��رمایه گذار خارجی فراهم کنیم، ادامه 
داد: از آنج��ا که هزینه های تولید مانند انرژی، دس��تمزد و... در ایران 
نسبت به جهان پایین تر است، می توان از آن به عنوان یکی از مشوق ها 
برای ورود س��رمایه گذار خارجی یاد کرد اما این امر مش��روط بر آماده 
بودن س��ایر زیرساخت هاست؛ از این رو دولت آینده باید جذابیت های 
الزم ب��رای جذب س��رمایه گذار خارجی و افزایش انگی��زه ایرانیان به 

سرمایه گذاری در کشور را ایجاد کند. 

تبیین 
جذابیت های 
اقتصادی و جذب 
سرمایه گذاری 

کارشناسان در واکنش به آمار رشد صنعت عنوان کردند

بنابر این گزارش رشد در کالن صنعت رخ نداده و برخی از 
افزایش تیراژها مربوط به شرایط موجود بوده و ممکن است 
با تغییر وضعیت مس��ئله دوباره دچار خدش��ه شود. موضوع 
رشد مس��ئله ای چندجانبه بوده که باید از ابعاد گوناگون به 
آن پرداخت. زمانی تیراژ رش��د داشته اما خودکفایی مسئله 
نب��وده زمان��ی دیگر خودکفای��ی مهم ترین دغدغه ش��ده و 
تی��راژ تولید در رتب��ه بعدی قرار گرفته اس��ت. حال با این 
وضعیت رشد دارای معناهای متفاوتی می شود که آمارهای 

منتشر شده نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سخن پایانی

وحیدروانپرور

محمداسکندری

محمدمهدیشکورزاده
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شاهین فاطمی مدیر شورای عالی برندینگ ایران در این گردهمایی که 
صنعتگران و فعاالن حوزه پوشاک حضور داشتند به ایراد سخنرانی پرداخت 
و عنوان کرد:  باوجود اینکه برند در ایران جایگاه چندان پررنگی ندارد، اما 
هم اکنون که ما در میان اهالی صنعت پوشاک هستیم، این صنعت قادر شده 
است که بیش از 1۵0 برند کفش، پوشاک و چرم در ایران ایجاد کند که در حال 
حاضر مشغول به کار هستند. بسیار عالقمند بودیم که در این جلسه در خدمت 
همه این دوستان باشیم، اما به علت محدویت های کرونایی این اتفاق روی 

نداد، اما از تمام دوستان که حضور یافته اند، کمال تشکر را دارم. 
فاطمی در ادامه اظهار کرد: سپاسگزارم که در این شرایط سخت و باوجود 
محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین در این روزهای گرم و 
اوضاع اقتصادی، همچنان در کنار هم هستیم تا بتوانیم یک خانواده را تشکیل 
بدهیم، خانواده ای که سال ها به دلیل های مختلف به زنجیره های توزیع و 
فروشگاه داری آن توجه نشده بود. این بی توجهی هم در بدنه دولت و هم در 

استراتژی های کالن قابل مشاهده بود.

طی سال های گذشته به برندینگ بی توجه بوده ایم
مدیر شورای عالی برندینگ ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بیشتر 
سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های گذشته در زمینه صنایع 
باالدستی و تامین مواد اولیه بوده که در حوزه پوشاک مربوط به حوزه چرم 
و حوزه دوخت و دوز بوده است، البته این موضوع ها بدان  معنا نیست که این 
حوزه کم اهمیت تر است، بلکه به این معنی است که اگر بخواهیم یک زنجیره 
سالم و پایدار در صنعت داشته باشیم، باید به تمام ارکان این زنجیره توجه 

کنیم. روشن است که اگر تنها به تامین مواد اولیه بپردازیم، ممکن است، یکی 
از بزرگترین، سودآورترین و هویت سازترین حلقه ها را از دست بدهیم. هرچند 
این اتفاق برای ما روی داده است، چراکه مشاهده می کنیم در بسیاری از 
سال ها، این حلقه از دست ما در رفته است و نسبت به برندهای خارجی، ما تنها 

مانند یک دوزنده هستیم. 
فاطمی افزود: البته خوشحالم که امروز پس از گذشت دو سه دهه، شاهد 
هستیم که حدود ۹۵ درصد کارخانه دارها در صنعت خرده فروشی به اهمیت 
فروشگاه داری، اهمیت برند و نقش تولید دانش و فناوری پی برده اند و به جای 
اینکه به دنبال یک برند خارجی باشیم که روی کاالهایمان بزنیم یا به دنبال 
یک  نمایندگی خارجی باشیم )البته آنها هم باید حضور داشته باشند که 
سبب حضور یک رقابت صحیح در جامعه و اقتصاد پایدار شوند(، ما امروز 
توانسته ایم بیش از 200 برند ثبت شده داشته باشیم. براساس این نیاز بود 
که حدود دو سال پیش تحت پوشش اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، 
مجمعی تشکیل شد و هیات امنا دور هم جمع شدند تا شورایی در حوزه توسعه 
برندهای پوشاک ایجاد کنند. پس از آن نیز شورای سیاستگذاری تشکیل شد و 
هیات موسس و هیات رئیسه آن مشخص شد که امروز در خدمت تان هستیم.

در برندینگ یک خانواده ایجاد می کنیم
مدیر شورای عالی برندینگ ایران در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهم این 
بود که پی ببریم نقش زنجیره  تا چه اندازه برای ما اهمیت دارد. آیا این مجموعه 
خانواده دارد؟ که البته ندارد، در حقیقت ما نیاز به یک خانواده داشتیم. من 
شورای برندینگ را به عنوان خانواده پوشاک می بینم، نه به عنوان تشکیالت 

مدیر شورای عالی برندینگ ایران: 

در شورای 
برندینگ ایران 
به دنبال ایجاد 
گفتمان برای 
برندسازی هستیم

دورهمنشینی برند های پوشاک ایران میزبان صنعتگران و برندهای مختلف پوشاک بود؛ افراد سرشناسی چون شاهین فاطمی مدیر شورای عالی برندینگ 
ایران، علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش های ماشینی تهران، رامین سمیع زاده مدیر مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای تجاری ایران مال، 
محمود نبوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه سابق تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، مهرداد زکی پور نایب رئیس دوم سابق اتحادیه تولید و صادرات 

نساجی و پوشاک ایران و ... در این گردهمایی حضور داشتند تا به مهمترین مسائل برندینگ بپردازند. 

گزارش
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دولتی، چراکه معتقدم خانواده پایدارتر از فرد و 
تشکیالت است. ما نیاز داریم که در کنار هم یک 
برند باشیم، زیرا زمان آن گذشته است که بتوان به 
صورت فردی کاری انجام داد. گذشت آن زمانی که 
بتوانیم به صورت تک تک خیلی بزرگ باشیم. این 
اتفاق سال هاست که در دنیا اتفاق افتاده و شورای 
برندها سال های پیش در کشورهایی مانند آمریکا، 
ترکیه و اتحادیه اروپا شکل گرفته اند و آنها به 
این نتیجه رسیده اند که تخصص صرفا در بخش 

برندینگ است. 
فاطمی در ادامه تصریح کرد: البته این به آن معنا 
نیست که به سایر حلقه ها توجهی نداشته باشیم، 
بلکه به این معناست که اگر سال ها به برندینگ 
بی توجه بوده ایم، هم اکنون زمان آن رسیده که به 
آن توجه کنیم. بنابراین با توجه به این نیاز شورای 
عالی برندینگ به صورت خودجوش آغاز به کار 

کرده است تا برندها را در کنار خود جمع کند. 
وی با اشاره به این موضوع که بسیار جالب بود 
زمانی که برندها را شناسایی کردیم، قادر شدیم که 
بیش از صد برند ثبت شده را در کنار هم قرار دهیم، 
بیان کرد: برندهایی که ما شناسایی کرده ایم، 
همگی ثبت شده هستند و  فروشگاه دارند. جالب تر 
اینکه این برندها به طور متوسط 10 فروشگاه 
دارند و فضای فروشگاهی آنها صد متر است. البته 
برندهایی نیز با ۴00 متر فضای فروشگاهی هم در 

این برندها بوده اند.
 فاطمی یادآور شد: هم اکنون حداقل 1۵0 هزار 
مترمربع از فضای تجاری در کشور، دست برندهای 
پوشاک است و این در شرایطی است که سه سال 
پیش، زمانی که مراکز بسته شد این نگرانی وجود 
داشت که مراکز خرید را چه کسی قرار است 
مدیریت کند، این در حالی است که در حال 
حاضر بین 1۵0 هزار تا 200 هزار مترمربع تحت 
برندهای پوشاک ایران اداره می شود که بخشی از 
تجارت کشور را فعال می کنند. همچنین برندهای 
کوچک تری هم هستند که در آمار ما قرار ندارند. 

توجه به برندینگ توجه به تولید، اشتغال و 
ارزش افزوده پایدار است

مدیر شورای عالی برندینگ ایران در ادامه تاکید 
کرد: در حال حاضر این الزام وجود دارد که به تولید 
به عنوان یک هویت، اقتصاد، اشتغال پایدار و ایجاد 

ارزش افزوده توجه ویژه ای داشته باشیم.
فاطمی همچنین با اشاره به اقدام هایی که 
در شورای برندینگ انجام گرفته است، تصریح 
کرد: نتیجه این شورا بیش از ۵0 جلسه است 
که با مشاوره هایی که از دانشگاه تهران و یا مراکز 
خصوصی گرفته ایم، به نتایج مطلوبی رسیده ایم. 
همچنین با اکسپو مذاکره هایی کرده ایم تا نشان 
دهیم که برندهای پوشاک کارگاه نیستند و در 

حقیقت یک خانواده هستند. بیش از یک سال 
این مذاکره ها انجام و نتیجه آن شد که برند به 
عنوان موضوع پراهمیت در دستورکار قرار گیرد 
و کمیته های آن برنامه ریزی شود. اتفاق بزرگتری 
که روی داده، آن است که برای اولین بار در صنعت 
شاهد هستیم که برندهای چرم، پوشیدنی و 
لباس و در کل پوشاک در کنار هم قرار گرفته اند 
و برندهای جواهر و عطر به صورت جداگانه به 

شورای ما پیوسته اند. 

اتفاق های مهم در برندینگ پوشاک
مدیر شورای عالی برندینگ ایران با اشاره به 
این موضوع که برای اینکه به برندهای در ایران 
کمک کنیم، ۵ اتفاق مهم را برای امسال رقم 
زده ایم، گفت: مهمترین اتفاق IFS )ایران فشن 
سانیت( است که مذاکره هایی در این راستا انجام 

شده است. 
سال هاست در ایران در بخش محصول چه در 
بخش چرم و چه در بخش پوشاک، نمایشگاه ها 
به صورت انفرادی برگزار می شوند و سال هاست 
که ما نمایشگاه مواد اولیه برگزار می کنیم. این در 
حالی است که ما نیاز داشتیم که نمایشگاهی برای 
گفتمان ایجاد کنیم، نه صرفا برای فروش محصول. 
نمایشگاهی برای بررسی آخرین دستاوردهایی 
یک صنعت ایجاد کنیم، نه برای فروختن کیف 
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و کفش و لباس، بنابراین آنچه نیاز این صنعت 
است، یک مرکز گفتمان است که در تمام دنیا روی 
می دهد. ما نیاز داشتیم فضایی طراحی کنیم که 
اساتید این حوزه در کنار صنعتگران و دانشجویان 
صحبت کنند. ما نیاز داشتیم فضایی طراحی کنیم 
که ورکشاپ ها در کنار هم سه روز متوالی باشند و 
بزرگترین گفتمان منطقه بین برندهای ایرانی و 
خارجی و بین اساتید را شکل بدهند. این اتفاق نه 
به عنوان یک مرکز فروش بلکه به عنوان بزرگترین 

مرکز گفتمان ایران رقم خواهد خورد. 
فاطمی اضافه کرد: حدود ۴ ماه است که کمیته 
این مرکز با همکاری »ایران مال« طرح ریزی شده 
است. اگر مجوزهای الزم صادر شود، امیدواریم 
که این رویداد در آبان ماه آغاز به کار کند و این 
بزرگترین رویدادی است که در آن می توانیم 
شاهد گفتمان و تجربه و مهمترین اتفاق های این 

صنعت باشیم. 
وی ادامه داد:  پس از آن و با وجود نادیده انگاشتن 
یکی از حلقه ها و برای تقویت برندینگ در ایران، 
تقویت بخش IFT )ایران فشن دیزاین( را مدنظر 
قرار دادیم که هم اکنون این بخش تشکیل شده و 
قرار است که ساالنه بزرگترین رویدادها را در این 
صنعت طراحی کند، برای نمونه مسابقات طراحی 
به صورت محلی، استانی، منطقه ای و کشوری 
برگزار کند. این بخش می تواند بخش طراحی که 

هویت برندیگ را شکل می بخشد، تقویت کند. 
مدیر شورای برندینگ ایران در ادامه خاطرنشان 
کرد: اتفاق بعدی که تا چند هفته دیگر آغاز به کار 
می شود، »ایران فشن تاک« است. ما گمان کردیم 
که دسترسی به بزرگان صنعتی کار بسیار دشواری 
است که اگر صنعتگران بخواهند به این بزرگان 
دسترسی داشته باشند، چه باید بکنند. ما در حال 

طراحی فضایی هستیم که بتوانیم هفته ای یکبار، 
بزرگان این صنعت را در معرض تعامل با افرادی 
که نیازمند هستند، قرار بدهیم و بزرگترین مرکز 

مشاوره را ایجاد کنیم. 
این متدولوژی در حال طراحی است تا دوستان 
به مراکز درست برای مشاوره راهنمایی شوند. در 
این راستا قراردادهای استراتژیک را با تاثیرگذاران 

صنعت می بندیم. 
فاطمی تاکید کرد: ما تاثیرگذاران بسیاری در 
صنعت داریم که خود آنها، آگاه نیستند چگونه به 
نیازها وصل شوند و نیازها نیز نمی دانند چگونه به 
تاثیرگذاران و رابطان صنعت وصل شوند، از این رو 
در ایران فشن تاک دوستان را راهنمایی خواهیم 

کرد که برای رفع نیاز خود به کجا وصل شوند. 
وی افزود: حوزه دیگری که در بخش خانواده 
برندینگ بسیار اهمیت دارد، کمیته تخصصی ثبت 
برند است، کسانی که می خواهند برند ثبت کنند 
معموال با این مشکل روبه رو هستند که باید به کجا 
مراجعه کنند. کمیته تخصصی ثبت برند به زودی 
آغاز به کار خواهد کرد و در سایت شورا می توان به 

آن دسترسی داشت. 
مدیر شورای عالی برندینگ ایران با اشاره به این 
موضوع که بزرگترین و بهترین اتفاقی که ما به 
آن نیاز داریم برند است، عنوان کرد: این که برند 
چیست، موضوع بسیار مهمی است، برند یک ارزش 
و یک هویت نامشهود است، چه کسی در کشور قرار 
است که ارزش آن را مشخص کند؟ چقدر عمر خود 
را در حوزه برند گذاشته ایم؟ برند قرار است که چه 
اندازه ارزش پیدا کند؟ پرسش هایی است که باید 

به آن پاسخ داده شود.
 بنابراین طرح ارزیابی برندهای ایران و طرح 
سیستماتیک کردن ارزیابی برند در ایران با 
پیگیری اتاق های مختلف از حدود سه ماه پیش 
آغاز شده است و به زودی از این طرح رونمایی 
می شود. در پس این طرح، می توان ارزش حرفه ای 
برند را مطابق با استانداردهای بین المللی مشخص 
کنیم، برندهایی که سال ها تالش کرده اند تا یک 
هویت پیدا و یک دانش نامشهود در کشور ایجاد 
کنند؛ برندهایی که همواره نگران ایجاد ارزش 
خود هستند. مهمترین دستاوردی که از این شورا 
می توانیم داشته باشیم در کنار کمیته ها، طرح 

ارزیابی برندهاست. 
فاطمی در پایان تاکید کرد: مهمترین اتفاق آن 
است که ما بتوانیم برندینگ را روز به روز در ایران 

بیشتر و بهتر بشناسیم. 

گزارش
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چه شد که براي ادامه فعالیت از تبریز به تهران آمدید؟
براي توسعه و گسترش فعالیتم به تهران آمدم. در واقع احساس کردم 
ظرفیت هایي که در صنعت زیره کفش در تبریز وجود دارد نباید منحصر به یک 

شهر باشد لذا با این هدف به تهران آمدم.
جایگاه صنعت کفش را در ایران چگونه ارزیابي مي کنید؟

به جرأت باید بگویم که صنعت کفش در ایران یکي از قوي ترین و پرظرفیت ترین 
صنایع است و مي تواند به تنهایي جایگزین درآمدهاي نفتي باشد. زماني کفش 
ایران و محصوالت چرمي ایران به کشورهاي اروپایي صادر مي شد و در رده بهترین 
و باکیفیت ترین کفش ها قرار داشت،  اما در حال حاضر جایگاه کفش و چرم ایران 
بسیار تنزل پیدا کرده و صادرات ما به چند کشور مانند عراق و افغانستان کاهش 
یافته است. تا جایي که حتي کفش هایي که به افغانستان صادر مي شود از نوع 
کفش هاي بي کیفیت و ارزان قیمت و تنها خریدار آن افغانستان است. این در 
حالي است که تولیدکنندگان ایراني مي توانند سهم زیادي در بازارهاي منطقه را 

به خود اختصاص دهند.
علت اصلي این امر را چه مي دانید؟

معتقدم تا زماني که زمینه تعامل و ارتباط با کشورهاي خارجي فراهم نباشد،  
نمي توان انتظار داشت که صنعت کفش جایگاه واقعي خود را پیدا کند. از طرف 
دیگر ما در ایران با قوانین دست و پاگیري مواجه هستیم که تولید را براي 
تولیدکننده دشوار مي کند. به ویژه اگر موضوع تولید باکیفیت مطرح باشد، 
هزینه هاي تولید و به تبع آن قیمت تمام شده محصول به شدت افزایش یافته و با 
توجه به تورمي که در کشور وجود  دارد، خریدار داخلي توان خرید کفش هاي با 
کیفیت و گران قیمت را ندارد. از طرف دیگر وقتي امکان صادرات وجود نداشته 
باشد، کشورهاي دیگر از جمله ترکیه بازار منطقه را به دست مي گیرد و به عنوان 
یکي از صادرکنندگان اصلي کفش در منطقه و جهان مطرح مي شود. این در حالي 
است که به جرات مي گویم که کیفیت کفش ایراني با کیفیت تولیدات ترکیه 
برابري مي کند اما متاسفانه ما امکان رقابت و ورود به بازارهاي جهاني را نداریم. در 
این میان نوسان نرخ ارز نیز مزید بر علت و کار را براي تولیدکننده دشوار مي کند.

نرخ ارز تا چه میزان مي تواند بر قیمت تمام شده کفش تاثیرگذار باشد؟
هیچ کشوري تولیدکننده صفر تا صد مواد اولیه بخش تولید خود نیست و 
بخشي از آن را از طریق واردات تامین مي کند. در ایران نیز همینگونه است و 
اگرچه ۸0 درصد از مواد اولیه تولید کفش در کشور تولید مي شود اما همچنان نیاز 
به واردات 20 درصد از مواد مورد نیاز است. واردات با ارز انجام مي شود و طبیعتا 
با نوسان نرخ ارز، مواد مورد نیاز با قیمت هاي متفاوت خریداری می شود. جالب 
است بدانید که زماني که نرخ ارز افزایش پیدا مي کند،  کشورهایي مانند عراق یا 
آذربایجان متقاضي خرید کفش از ایران مي شوند چراکه مي توانند با ۴ الي ۵ دالر 
یک جفت کفش باکیفیت ایراني خریداري کنند، اما زماني که نرخ ارز کاهش پیدا 
مي کند،  تقاضاي این دو کشور براي خرید کفش نیز به شدت کاهش پیدا مي کند.
به نظر شما چرا نمي توانیم صفر تا صد مواد اولیه را در کشور تولید 

کنیم؟
این رویه در همه جاي دنیا مرسوم است اما در ایران عالوه بر این موضوع،  
تکنولوژي و فناوري هاي به روز وجود ندارد یا به شدت کم است. در واقع افزایش 
نرخ ارز باعث شده که ورود فناوري و تکنولوژي به کشور بسیار گران باشد و معموال 
تولیدکنندگان توانایي خرید دستگاه  ها و تجهیزات پیشرفته را ندارد. تعداد 
تولیدکنندگاني هم که تجهیزات و دستگاه  هاي پیشرفته دارند بسیار محدود 

است.

در گفت وگوي اخبار صنعت 
چرم و كفش  با عرضه كننده
 زیره كفش عنوان شد

صادرات؛ پاشنه 
آشیل رونق 
صنعت کفش

ناصر خاکسار یکی از فعاالن صنعت کفش و چرم و عرضه کننده زیره کفش در تبریز و تهران است. وی به تازگی شعبه جدیدی را در تهران براي عرضه 
زیره کفش راه اندازی کرده است. او از نوجواني نزد پدر در تبریز حرفه کفاشي را آموخت و در جواني با ورود به صنعت کفش فعالیت خود را در این حوزه ادامه 
داد. وي معتقد است که صنعت کفش ایران یکي از پرظرفیت ترین صنایع است که مي تواند ساالنه ارزآوري قابل توجهي براي کشور به همراه داشته باشد 

منوط به اینکه دروازه  هاي کشور به روي صادرات محصوالت ایراني باز شود. با او گفت وگوی کوتاهی داشته ایم که در ادامه مي خوانید.
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بازدید  صنعتی  تخصصی-  تور  نخستین 
تولیدکنندگان کفش اسالمشهر از توانمندی های 
تولیدکنندگان کفش قم با تالش مجله اخبار صنعت 

چرم و کفش برگزار شد.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش،  ظرفیت های 
بی شمار استان قم در تولید انواع کفش اسپرت، 
صندل و دمپایی، این استان را به یکی از قطب های 
مهم تولید این محصوالت و بازار هدف تجار خارجی 
تبدیل کرده است. در حال حاضر قم به عنوان یکی از 

مبادی مهم صادرات انواع پایپوش شناخته می شود 
و بر اساس آمار موجود، ساالنه به طور میانگین 100 
میلیون دالر انواع پایپوش از این استان به کشورهای 

هدف صادر می شود.
در همین راستا و با هدف آشنایی صنعتگران کفش 
اسالمشهر با تولیدکنندگان کفش در قم و بهره گیری 
از تجربیات صادراتی آنها، تور یک روزه  تخصصی- 
صنعتی با تالش مجله اخبار صنعت چرم و کفش و به 
میزبانی جواد شعبانزاده یکی از اعضای هیأت مدیره 

انجمن کفش ماشینی قم برگزار شد.
افشین شادی مهر، مدیرمسئول مجله اخبار 
صنعت چرم و کفش با اشاره به دستاوردهای 
تجربه  گفت:  تور  این  برگزاری  ارزشمند 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفش در قم ما را 
بر آن داشت تا برای حمایت از تولیدکنندگان کفش 
اسالمشهر و آشنایی آنها با روند صادرات کفش و 
گسترش بازارهای هدف، تور یک روزه بازدید از 

کارخانه های کفش قم را در دستور کار قرار دهیم.

برگزاری 
نخستین

 تور تخصصی 
کفش کشور
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به گفته وی در این تور صنعتی 20 تولیدکننده و 
بازرگان کفش از اسالمشهر حضور داشتند. برنامه 
نخست،  بازدید از یک کارخانه قالب سازی در قم بود 
که این کارخانه با سرمایه گذاری یک صنعتگر چینی 
در قم راه اندازی شده است. در ادامه شرکت کنندگان 
در این تور صنعتی، از کارخانه تولید زیره زیالن و 

کارخانه زمردشیمی بازدید کردند.
وی افزود: بازدید از منطقه عالی بافت و مجتمع 
تجاری »کارآفرین« نیز از دیگر برنامه های این سفر 

بود. مجتمع تجاری کارآفرین یک مرکز تجاری 
عمده فروشی انواع کفش، صندل و دمپایی و مواد 
اولیه تولید کفش است و برندهای تولید کفش از تمام 
استان های کشور از جمله اصفهان، تبریز، همدان و 
... محصوالت خود را در این مجتمع عرضه می کنند.

شادی مهر ادامه داد: پس از بازدید از مراکز 
مذکور،  جلسه ای مابین اعضای اتحادیه کفش 
اسالمشهر و اعضای انجمن کفش ماشینی قم برگزار 
و توضیحاتی در مورد شیوه صادرات و ظرفیت های 

صادراتی دو شهر داده شد.
به گفته وی با توجه به تجربه صنعتگران قم در 
حوزه صادرات انواع کفش، صندل و دمپایی، تالش 
شد با برقراری ارتباط میان صنعتگران اسالمشهر و 
صادرکنندگان قم، از ظرفیت های تولیدکنندگان 
کفش اسالمشهر درجهت صادرات محصوالتشان 
استفاده شود. همچنین قرار شد در آینده ای 
نزدیک تفاهم نامه ای در این راستا فی مابین دو 

طرف منعقد شود.
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  یاشار آلتونتاش علت گران شدن قیمت زیره 
را افزایش قیمت جهانی مواد اولیه ذکر می کند 
و می گوید: مواد پی یو در جهان گران شده است 
از طرفی دیگر با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
قرنطینه هایی که برای کشورها در نظر گرفته شده 
بود، ما برای حمل مواد با مشکالت جدی مواجه 

بودیم. 
مدیر زیره زیالن در ایران از تنوع محصوالت 
این شرکت در سال جدید گفت: از ابتدای سال تا 
به امروز ۵۵ سری قالب ساخته ایم که3۵ سری از 
آنها تولید شده است و حدود 20 سری قالب برای 
زمستان در نظر داریم که به زودی آنها نیز تولید و 
روانه بازار می شوند. از ابتدای سال تا کنون حدود 

۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان بدون در نظر 
گرفتن حق گمرک و باربری برای قالب های جدید 
هزینه کرده ایم که تمام این وجه به صورت نقدی 

بوده است.
از طرفی دیگر ما مواد اولیه مورد نیاز خود را برای 
دو تا سه ماه از ترکیه می آوریم البته دوست داریم 
که مواد اولیه را از داخل کشور تهیه کنیم تا ارز 
خارج نشود ولی مواد داخل ایران جوابگوی کیفیت 
محصوالت ما نیست. ما برای مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانه زیالن از ابتدای سال تا کنون حدود 1۹ 
میلیارد تومان سرمایه  گذاشته ایم که مشخص 

نیست این سرمایه چه وقت به کارخانه بازگردد. 
یاشار آلتونتاش یکی دیگر از مشکالت زیالن را 

تغییرات نرخ ارز عنوان می کند و می افزاید: ما مواد 
اولیه را با دالر یا یورو تهیه می کنیم و بدهی ما نیز به 
این صورت است در صورتی که فروش ما به صورت 
ریال است. حال اگر نرخ ارز به یک باره افزایش پیدا 
کند بدهی ما چند برابر خواهد شد و بسیار ضرر 
خواهیم کرد. برای مثال سه سال پیش که قیمت 
دالر از ۴ هزار تومان به 1۹ هزار تومان افزایش پیدا 
کرد ما بسیار ضرر کردیم. البته نرخ دالر تا 32 هزار 
تومان نیز افزایش پیدا کرد. با این وجود ما هنوز در 
حال کار کردن هستیم و سرمایه های خود را وارد 

کار می کنیم.
افزایش قیمت در جزئی ترین اقالم نیز دیده 
می شود به طور مثال قیمت کارتن، مشمع برای 

شرکت زیالن یکي از شرکت هاي به نام در صنعت زیره کفش است که توانسته در مدت زمانی که در ایران حضور دارد بازار بزرگي را به محصوالت خود 
اختصاص دهد. در اولین بازدید تخصصی فعاالن کفش اسالمشهر به شهر قم، کارخانه زیالن یکی از کارخانه هایی بود که توسط فعاالن صنعت مورد بازدید 

قرار گرفت. به همین بهانه گفت و گویی کوتاه با یاشار آلتونتاش مدیر مجموعه زیالن در ایران داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

کیفیت را فدای 
قیمت نمی کنیم
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بسته بندی زیره، مواد شست و شوی دستگاه و .... 
افزایش چشمگیری پیدا کرده است. 

یاشار آلتونتاش در پاسخ به این سئوال که چه 
میزان سود برای محصول نهایی در نظر گرفته اید، 
می گوید: 1۹ سال است که در ایران فعالیت 
می کنم و هنوز 1000 دالر سود به ترکیه نبرده ام. 
تمام سودی که عایدمان می شود در کارخانه خرج 
می کنیم مثال سوله یا دستگاه ها و ماشین آالت را 
افزایش می دهیم. این که با این وجود چرا در حال 
کار کردن هستیم به این دلیل است که زیالن 
ترکیه پشتیبان ما بوده است و برای کارخانه و 
تولید در ایران زحمات بسیاری کشیده ایم و با تمام 
مشکالت در این سه سال اخیر باز هم ایستاده ایم. 

یاشار در ادامه افزود: علت گرانی قیمت زیره به 
دلیل افزایش سود ما نیست بلکه همانطور که گفتم 
به علت افزایش قیمت مواد اولیه است. در ترکیه 3۵ 
درصد افزایش قیمت داشتیم در حالی که در ایران 

افزایش قیمت بین 1۷ تا 22 درصد بوده است. از 
طرف دیگر دستمزد کارگر هم باال رفته است. تمام 
کارگرانی که با مجموعه زیالن کار می کنند قانونی 
هستند و حق بیمه برایشان پرداخت می شود. 
سرویس رفت و آمد و امکانات دیگری دارند که 
شاید خیلی از تولیدکنندگان چنین امکاناتی را 
برای کارگرانشان در نظر نگرفته باشند. ما تعدادی 
مشتری داریم که زیره را هم از ترکیه و هم از ما 
تهیه می کنند و وقتی که قیمت ها را با هم مقایسه 
می کنیم متوجه می شویم که قیمت زیره در ایران 

ارزان تر است. 
اگر ما بتوانیم مواد اولیه را از ایران تهیه کنیم 
خوب قیمت تمام شده پایین می آید اما کیفیت 
برای ما بسیار مهم است. اگر در این 1۹ سال 
کیفیت  دلیل  به  کنیم  فعالیت  توانسته ایم 

محصوالتمان بوده است.
یاشار آلتونتاش در پاسخ به این پرسش که چرا 
دو قیمت برای زیره ها دارید گفت: رنگ هایی که 
ما برای زیره مصرف می کنیم به دو صورت است. 
مقداری از آنها را از ترکیه و بخشی را از ایتالیا وارد 
می کنیم بنابراین با توجه به مقدار رنگی که هر 
زیره مصرف می کند قیمت تمام  شده اش افزایش 

پیدا می کند. 
بعضی از مشتریان زیره خام بدون رنگ را از ما 
می خرند که قیمت پایین تری دارد ولی اگر زیره 
رنگ شده را بخواهند، قیمت آن افزایش پیدا 
می کند. برای رنگ هر زیره ما چهار مرحله را انجام 
می دهیم. اول رنگ مات می زنیم بعد آستر و بعد از 
آن افکت و پولیش روی هر زیره انجام می شود که 
هر کدام از این مراحل قیمتی مخصوص به خود را 

دارد. در نهایت ما فقط 10 درصد روی محصول 
نهایی خود سود می بریم. 

ابتدای سال جدید زیالن ترکیه لیست قیمتی 
برایمان ارسال کرد و سود 1۵ درصد را در نظر 
گرفت که ما مخالفت کردیم و همان سود 10 درصد 

را از مشتریان خود دریافت می کنیم. 
مدیر کارخانه زیالن در مورد مشکالت کارگران 
و نیروی انسانی فعال در زیالن گفت: ما از ابتدای 
شروع بیماری کرونا هیچ تعدیل نیرویی نداشته ایم 
و از 1۵ فروردین نیز کار خود را آغاز کرده ایم. خدا 
را شکر در حال حاضر دستگاه های ترمو و پی یو 
ما کار می کنند. یکی از مشکالتی که االن داریم 
قطعی برق است. روزی ۵ ساعت در کارخانه برق 
قطع می شود بنابراین ما در دو شیفت کار می کنیم. 
صبح ها تولید ترمو داریم و شب ها تولید پی یو چون 
در تابستان مصرف زیره پی یو بیشتر است. کارگران 
هم برای اضافه کاری در شب مبلغ بیشتری را 

دریافت می کنند.  
یاشار آلتونتاش در مورد نیروهای دفتر مرکزی 
در زمان نبودن خود می گوید: هفته ای یک بار 
جلسه داریم و همیشه به آنها گفته ام که مشتری 
ولی نعمت ما است. اگر مشتری نباشد ما تولید و 
کار نخواهیم داشت بنابراین باید به مشتری احترام 
بگذاریم و از آنها پذیرایی کنید. اما مشکل از زمانی 
شروع می شود که با مشتریان صمیمی می شوند. 
احترام گذاشتن با صمیمی شدن متفاوت است و 
این به کار لطمه می زند. از طرفی دیگر من چه در 
ایران باشم چه در ترکیه همیشه تلفن همراهم در 
دسترس مشتریان خواهد بود و آنها به راحتی و به 
صورت مستقیم می توانند با من در ارتباط باشند. 
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گزارش

وقتی می خواهی دست تمام تولیدکنندگان 
کشورت را که در حوزه ای خاص و تخصصی فعالیت 
می کنند بگیری، آن زمان  است که چیزی شبیه 
به »الیو آموزشی- اینستاگرامی شناخت دستگاه 
پی یو« خلق می شود. مخلوقی حاصل زحمات و 
لطف یک تولیدکننده دستگاه پی یو، یک استاد 
مواد پلی یورتان، تمام افراد یک تیم رسانه ای و 
یک خیر صنفی که نتیجه آن، پیوستن بیش از 
100 نفر به این فضای مدرن آموزشی و تبدیل 1۴ 

خرداد 1۴00 به یک روز به یاد ماندنی شد.
برگزاری الیو آموزشی »عیب یابی در تولید 

زیره پلی یورتان« در 22 اردیبهشت و به تدریس 
مهندس رمضان حسن پور، اگرچه با ۴۵ نفر هنرجو 
برگزار شد اما همین استقبال موجب شد تا الیو 
آموزشی دیگری که تکمیل کننده مباحث قبل 
بود برگزار شود. به این ترتیب عالوه بر گروه قبل، 
افراد دیگری به جمع ما پیوستند و ضمن دریافت 
فایل های آموزشی الیو اول، توانستند در الیو دوم 

ثبت نام کنند. 
اگرچه بسیاری از هنرجویان از کارفرمایان 
صاحب نام و قشر متمول جامعه بوده و تمایل خود 
به پرداخت هزینه مهارت آموزی همکارانشان را 

بیش از 100 نفر پای یک دستگاه پی یو!

بهروز فرزام: »خیلی مهم است که 
شما به کیفیت تولید زیره دقت 

کنید، اگر از آن غافل شوید، احتمال 
دارد با کفش های مرجوعی مواجه 

شده و ورشکست شوید!«
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نشان دادند اما یکی از جذاب ترین ویژگی های این 
الیو آموزشی، رایگان بودن آن بود که برای بار دوم 
از سوی یکی از خیران صنعت که نخواسته نامی از 

او برده شود، پرداخته شد.  
بهروز فرزام، مدیر کارخانه ام-گروپ و رمضان 
آموزش  پلی یورتان  مواد  مدرس  حسن پور 
هنرجویان را بر عهده گرفتند. مهندس فرزام در 
ابتدای این الیو آموزشی، هنرجویان را با اسکلت 
این دستگاه آشنا ساخت و پس از آن به مباحثی در 
خصوص موتورآالت، برق و مدار قدرت، پی ال سی 
و  مانیتورینگ، پنوماتیک و شلنگ ها و  پمپ ها و 

هد )شیر تزریق( پرداخت. 
در پایان این الیو آموزشی نیز به مدت ۴۵ دقیقه 
به سواالت هنرجویان پاسخ داده شد. همچنین 
پاسخ سواالت دیگر هنرجویان نیز طی روزهای 

دیگر و به ترتیب داده شد. 
مهمترین اصلی که هنرجویان در این الیو 
آموزشی بدان رسیدند این بود که فعاالن صنعت 
کفش و پی یو الزم است به کیفیت زیره کفش، 
صندل و کتونی که با دستگاه تولید می شود دقت 
کافی داشته باشند و دست کم روزی 2 بار تست 
دستگاه را زیر نظر بگیرند. چراکه اگر زیره تولید 
شده بشکند، یا به مشکل برخورد، خریدار همان 
زیره را با کتونی مرجوع کرده و خسارت هم دریافت 
می کند. این مسئله در صورتی که در شمار باال 
اتفاق افتد، طبیعی است که منجر به ورشکستگی 
می شود. بنابراین الزم است که کارفرمایان از 
مهارت آموزی اپراتورها حمایت کرده و ایشان به 

کیفیت تولید دقت کنند.
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همسو بودن با تکنولوژی و دستاوردهای فناورانه 
یکی از امتیازاتی است که صنعت چرم و کفش 
را در جهت بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و 
افزایش بهره وری یاری می کند. از این رو فعاالن این 
صنعت و آنان که دغدغه حل مشکالت صنعت چرم 
و کفش را دارند همواره می کوشند تا راهکارهای 
مناسبی را برای تقویت و تجهیز این صنعت ارائه 
دهند. 1۸ خردادماه سال جاری مرکز نوآوری و 
شتابدهی و کارآفرینی عصر دانش  ماد با حمایت 
شرکت شهرک های صنعتی تهران رویدادی را 
باعنوان رویداد استارتاپی چرم با هدف حمایت از 
استارتاپ هایی که در حوزه های مختلف صنعت چرم 
از جمله  مواد اولیه، پسماند، محصول، ماشین آالت و 
ساخت قطعات کلیدی فعالیت می کنند، برگزارکرد. 
در این رویداد استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا و 
شرکت های دانش بنیانی که دارای ایده های خالقانه 
بودند یا محصول فناورانه ای را تولید کرده اند، 
دستاوردهای خود را برای ارزیابی و سنجش داوران 

ارائه کردند.

حمایت مادی و معنوی از استارتاپ های 
صنعت چرم

در ابتدای این مراسم، بهزاد پورنقدی، مدیرعامل 

مرکز نوآوری و شتابدهی کارآفرینی عصر دانش ماد 
و مجری رویداد استارتاپی چرم با اشاره به اهداف 
برگزاری این رویداد گفت: برگزیدگان این رویداد 
از حمایت های مادی و معنوی متعددی برخوردار 
می شوند تا بتوانند محصول خود را تجاری سازی 

کنند. 
به گفته وی جذب سرمایه گذار برای استارتاپ ها، 
 افراد و صاحبان ایده های نوآورانه در این صنعت از 
دیگر اهداف برگزاری این رویداد است و در جریان 
برگزاری این رویداد، واحدهای صنعتی فعال در 
صنعت چرم که برای تولیدات خود نیازمند ایده ها و 
خالقیت های نوآورانه هستند به صاحبان استارتاپ ها 
و ایده های نو معرفی می شوند.  به گفته وی 
رویدادهای استارتاپی تفاوت چشمگیری با برگزاری 
همایش ها و سمینارها دارد و از جمله رویدادهایی 
محسوب می شود که به هیچ عنوان تئوریک نیست 
و مقاله و نوشتاری ارائه نمی شود، بلکه در قالب این 
رویداد صرفا ایده های کاربردی و خالقانه ای که 
قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارد، ارائه می شود تا به 
این وسیله بتوان بخشی از چالش های صنعت چرم 

در کشور را حل کرد.
پورنقدی افزود: دبیرخانه رویداد استارتاپی چرم 
از اسفند ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و با 

ارزیابی و داوری بیش از 30 طرح و ایده خالقانه و 
برگزاری چندین پیش رویداد، رویداد نهایی خود 
را برگزار می کند و در پایان این رویداد برگزیدگان 

مشخص و مورد حمایت قرار می گیرند.

و  استارتاپ ها  میان  نامه  تفاهم  امضای 
حامیان مالی

در ادامه محمد امین رفعتی، مدیر توسعه صنعتی 
شرکت شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه از 
بین طرح های ارائه شده به دبیرخانه رویداد ۷ طرح 
انتخاب و به مرحله نهایی راه یافت گفت: تفاهم 
نامه ای میان استارتاپ های برگزیده و مراکز و 

حامیان مالی شکل خواهد گرفت.
به گفته وی برای حمایت از استارتاپ ها و صاحبان 
کسب وکارهای نو حمایت های متعددی در نظر 
گرفته شده است؛ اسکان رایگان برای شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ های برگزیده در شهرک 
صنعتی، پرداخت حقوق یک نفر از کارمندان 
فعال در این شرکت ها تا سقف ۵ میلیون تومان، 
ارائه کمک هزینه ثبت طرح، ثبت عالمت تجاری 
وکمک هزینه حضور در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی از جمله تسهیالت و حمایت هایی است که 

به شرکت کنندگان برگزیده ارائه می شود.

در جریان برگزاری نخستین رویداد استارتاپی چرم مطرح شد

 ضرورت تجاری سازی ایده های نوآورانه 
در صنعت چرم 

گزارش
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وی ادامه داد: اگر استارتاپ های برگزیده نیازمند 
کارگاه های آموزشی باشند، ما می توانیم ۸0 تا 
100 درصد امکانات الزم از جمله دعوت از اساتید 
داخلی و خارجی را بپردازیم. کمک هزینه حضور 
در نمایشگاه های داخلی تا سقف ۶ میلیون تومان 
برای دریافت غرفه  و کمک هزینه دریافت غرفه در 
نمایشگاه های خارجی تا سقف 20 میلیون تومان نیز 
از جمله حمایت های مالی قابل ارائه به برگزیدگان 
است. البته اگر در حوزه برگزاری نمایشگاه ها صرفا 
بحث حضور استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
باشد، تا سقف یک میلیون تومان برای نمایشگاه های 
داخلی و ۶ میلیون تومان برای نمایشگاه های 

خارجی پرداخت می شود.
رفعتی افزود: عالوه بر موارد ذکر شده، تسهیالتی 
نیز  برای توسعه کار و خدمات بهتر از جمله برگزاری 
جلسات فنی و مشاوره ای با مدیران و مسئوالن فنی 

برای متقاضیان نیز برگزار می شود.

ارائه طرح های نوآورانه 
در ادامه این رویداد و پس از صحبت های مهندس 
رفعتی، صاحبان استارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان راه یافته به این رویداد به ترتیب به بیان 
عملکرد و ارائه دستاوردهای خود در حوزه صنعت 

چرم و کفش پرداختند.
سید علیرضا سلیم بیات، اولین استارتاپ بود که 
در این رویداد دستاوردهای خود را در صنعت چرم 
ارائه داد. وی در زمینه فعالیت خود گفت: خالء های 
آموزشی در صنعت چرم کامال محسوس است و لذا 
ما را بر آن داشت تا با ایجاد یک مدرسه چرم، صنعت 
چرم را به سمت ارائه آموزش های آکادمیک سوق 
بدهیم چرا که تا پیش از این آموزش در صنعت چرم 

بیشتر به صورت سنتی ارائه می شد.

هدف از ایجاد مدرسه چرم، ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی بود و در این راستا از توانایی و علم اساتید 
داخلی و خارجی برای ارائه آموزش های به روز 
استفاده کردیم. پس از پایان دوره های آموزشی 
نیز به دانش آموختگان مدرک فنی و حرفه ای ارائه 

می شود.
محسن گرجی، مدیرعامل استارتاپ تولید چرم 
با قابلیت های ویژه با استفاده از فناوری نانو، دومین 
فردی بود که دستاوردهای خود در صنعت چرم را 

ارائه کرد.
وی در این زمینه گفت: طی پژوهش های متعددی 
که انجام شد، مسائل و مشکالتی را در صنعت چرم 
در سه حوزه پساب، جذب بهتر مواد و نیازهای چرم 
در محصول نهایی را شناسایی کردیم. تجربه نشان 
می دهد که تمرکز عمده شرکت ها بر حوزه سوم 
است. لذا ما توانستیم در مقیاس نیمه صنعتی 
قابلیت متعادل کنندگی دما را برای چرم ایجاد 
کنیم. این فرایند در تولید محصوالت چرمی به ویژه 
کفش کاربرد دارد و از گرم و سرد شدن پا  جلوگیری 
می کند. همچنین ضدباکتری بوده و مانع دو پوسته 

شدن چرم می شود.
در ادامه این رویداد، حمیدرضا کاظمی با ارائه نرم 
افزاری درحوزه تامین و عرضه وتقاضای چرم به ارائه 

دستاوردهای خود پرداخت.
به گفته وی در زنجیره تامین چرم همواره 
مشکالتی وجود داشت و عرضه و تقاضا به صورت 
سنتی بود. برای مثال پیدا کردن و اتصال حلقه های 
این زنجیره برای فعاالن این صنعت دشوار بود لذا 
تصمیم گرفتیم با راه اندازی یک نرم افزار بستری را 
فراهم کنیم که عرضه و تقاضا در این بستر ارائه و نیاز 

دو طرف تامین شود. 
 در ادامه این رویداد لیال داور پناه، عضو هیات علمی 

گروه محیط زیست پژوهشگاه مواد و انرژی به ارائه 
طرح خود پرداخت. ساخت سیستم انعقاد الکتریکی 
جهت پیش  تصفیه فاضالب صنعت دباغی چرم 
دستاورد علمی ارائه شده توسط لیال داورپناه بود. 
وی در این زمینه گفت: مقادیر بسیار باالیی از آب 
طی فرآیند تولید چرم مصرف می شود و حدود ۹0 
درصد از این آب مصرفی به  صورت فاضالب تخلیه 
می شود که بار آلودگی باالیی را تولید می کند. به 
دلیل عدم تعبیه سیستم پیش  تصفیه در واحدهای 
دباغی چرمشهرها، بار آلودگی باالیی بر تصفیه خانه 
مرکزی تحمیل شده و خروجی به استانداردهای 
مجاز تخلیه نخواهد رسید. بنابراین احداث سیستم 
پیش تصفیه برای واحدهای مستقر در چرمشهر 
الزامی است، چرا که اگر پیش  تصفیه به درستی 
انجام نشود تصفیه خانه مرکزی بازدهی مناسبی 

نخواهد داشت.
سمانه زهری، با ارائه ایده های نوآورانه در صنعت 
طراحی و چاپ روی چرم، محسن گرجی با ارائه 
طرحی در حوزه نانو، مهران کاردان با ساخت دستگاه 
رنگ زنی چرم به صورت پوشش غلتکی و علیرضا 
ساعتچی تولیدکننده مواد شیمیایی مورد نیاز در 
صنایع چرمسازی از دیگرشرکت کنندگان در این 

رویداد بودند.
در پایان این رویداد داوران پس از ارزیابی و 
سنجش دستاوردهای راه یافتگان به مرحله نهایی، 
برگزیدگان را اعالم کردند. بر این اساس لیال داورپناه 
حائز رتبه نخست، محسن گرجی رتبه دوم و سمانه 

زهری رتبه سوم را ازآن خود کردند. 
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گزارش

دکتر فرهاد علیزاده یکی از متخصصان و فعاالن 
صنعت کفش کشور است که با ایجاد مرکز توسعه و 
ارتقاء کفش فرهاد، توانسته است خدمات ارزنده ای 
را به صنعت کفش ارائه دهد. ایشان یکی از افراد 
پیشنهاد دهنده ایجاد کنسرسیوم صنعت کفش 
در سال های اخیر است که اطالعات و پیشنهادات 
ارزند ه ای را در این زمینه ارائه داده اند. بنا به 
درخواست مجله اخبار صنعت چرم و کفش، دکتر 
فرهاد علیزاده مقاله ای را جهت تعریف علمی 
کنسرسیوم برایمان ارسال کردند تا شما مخاطبان 

نیز بیشتر به اهمیت موضوع پی ببرید.  
از مهمترین دغدغه های بنده برای اعتال و ارتقاء 
صنعت کفش در ایران، متفرقه، پراکنده و جدا بودن 
عزیزان از کارهای تشکلی و کارهای گروهی و تیمی 
بوده است. این شعار بنده را بارها شنیده اید که: 
هیچکس به تنهایی نمی تواند همه فن حریف و همواره 
پیروز باشد. هر انسانی منحصربفرد است و هر فردی 
مجموعه ای از استعدادها و توانمندی های خاص 
خودش است که او را از دیگران متمایز می سازد. 
انسانها و مدیران حتی بزرگ هم هیچکدام در همه 
چیز کامل نبوده اند و هیچگاه هم نکوشیده اند تا بر همه 
کاستی های خود پیروز شوند،  بلکه سعی کرده اند راه 

بس ساده تری را انتخاب کنند:
"یافتن یک مکمل و شریک مناسب"

به این مثال ها توجه کنید:
  شرکت والت دیزنی، توسط والت و برادرش اولیور 
دیزنی، در قالب یک استودیو کوچک انیمیشن سازی 
تاسیس شد. این دو با توجه به اینکه مکمل های خوبی 
برای هم بودند به سرعت رشد کرده و به یکی از 

بزرگترین شرکت های رسانه ای هالیوود تبدیل شدند.
 بیل گیتس با دوست دوران دبیرستانش پاول آلن، 
دست به دست هم دادند تا حلقه تکامل خود را تکمیل 

کنند و تبدیل به ابر قدرتی در جهان شوند.
 ویلیام هیولت، بنیانگذارHP  به همراه دوست 
صمیمی و شریک مناسبی بنام دیوید پاکارد، یکی از 

غول های صنعت کامپیوتر در قرن بیستم را ساختند.
همه اینگونه همکاری ها و شراکت ها پیروز از آب در 
آمدند، به این دلیل که هر نفر در یک بخش خبره بوده 
و مکمل یکدیگر بودند.  قبول بفرمایید، پیروزی در 
این است که در یابیم در یک یا چند حوزه مهم، کند 
و نا کارآمد هستیم، باید بپذیریم که لزومی ندارد برای 
رفع کاستی های طبیعی خود، خیلی بر خودمان سخت 
بگیریم، بهترین راه این است که فقط آنی باشیم که 
واقعا در آن خوب هستیم و بکوشیم با تشکیل شراکت 
یا تیم های مختلفی بیابیم که کمبودهای یکدیگر را 
جبران کند.این موضوعی است که بارها در مالقات های 
حضوری یا در سخنرانی ها و محافل عمومی اصرار به 
انجام و تفهیمش به همکاران عزیزم کرده ام، که بنابه 
شرایط شیوه های مختلفی در اجرا آن وجود دارد، مانند:
 - Co Branding
- Co Operation 
- Joint Venture 
- Consortium ... 

 با این مقدمه و توجه به اهمیت و نیاز به کار گروهی،  
در باره یکی از این شیوه ها برایتان می نویسم. 

Consortium   کنسرسیوم
قبل از همه چیز بهتر است معنی لغوی کنسرسیوم را 

آنالیز کنیم تا در فهم آن کمکی کرده باشد.
کنسرسیوم واژه ای التین به معنای »شراکت، 
 )consors( »انجمن یا جامعه« است و از »کنسورس
-con( »-به معنای »شریک« است که خود از »ُکن

( به معنای »باهم« و »ُسرس« )sors( به معنای 
»سرنوشت« تشکیل شده، که »صاحب دارایی یا 

همراه« معنی می دهد.
   Consortium کنسرسیوم  جمله:  یک  در 
یا  دو  پیوند  فرجام به  ائتالف یا هم  یعنی 
چند فرد،( شرکت، سازمان یا حکومت )یا ترکیبی 
از این ها باهم برای انجام کنش های هماهنگ یا ادغام 
منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان را گویند. این 
یک تعریف ساده و کلی از کنسرسیوم در منابع علمی 
است. به عبارتی دیگر، کنسرسیوم به معنای شراکت، 
انجمن و یا جامعه می باشد. کنسرسیوم از شراکت و 
پیوند دو یا چند فرد، شرکت، سازمان و یا حتی حکومت 
و یا ترکیبی از آنها برای انجام یک یا چند پروژه مشترک 
به جهت رسیدن به باالترین بازده کاری و مالی تشکیل 

می شود.
وقتی از ترکیب چند شخص حقیقی یا حقوقی برای 
اجرای یک پروژه خاص کنسرسیوم تشکیل می شود 
در واقع منابع این اشخاص، هم مالی و هم دانش و 
تخصص، با هم ادغام شده به جهت سودآوری بیشتر و 
عماًل یک شرکت مشترک به طور غیر مستقیم ایجاد 
می شود بدون آنکه بین آنها رابطه حقوقی ایجاد گردد.

با توجه به مطالبی که در ابتدا عرض کردم، با توجه 
به نیازهای مختلف و تخصصی جهت حضوری قوی تر 
در بازارها و خصوصا بازارهای بین المللی و صادرات و با 
توجه به کوچک بودن کارگاه ها و کارخانجات کفش در 

بهره گیری از 
پتانسیل های

 صنعت کفش 
با ایجاد کنسرسیوم
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ایران و نیاز به تولید بهینه و رسیدن به ایده آل صادرات 
با ارزش افزوده باال، تشکیل چنین مشارکت گروهی 

اهمیت ویژه ای خواهد داشت. 
باید توجه داشت که شرکت هایی که کنسرسیوم 
می شوند جهت موضوع و پروژه ای خاص و برای مدت 

مشخص شده ای تشکیل می شود.
در حقیقت، شرکت های کنسرسیوم با هدف انجام 
پروژه های خاص مانند تأسیس یک سازه یا یک بیزنس 
خاص، شرکت در نمایشگاهی خاص و.. با یکدیگر 
همکاری می کنند اما مدت زمان مشخصی برای انجام 
آن پروژه ها وجود دارد و پس از پایان پروژه نیز همکاری 
آنها ممکن است قطع شود و تنها برای انجام آن پروژه 
خاص با هم کنسرسیوم شده اند. در واقع می توان گفت، 
کنسرسیوم نوعی توافق سازمان دهی شده است که 
اعضا در یک بازار یا منطقه خاص جهت اجرای پروژه 
خاصی با هم به توافق می رسند و یک شرکت سومی را 
تشکیل می دهند، اما در بقیه مناطق و پروژه های دیگر 

امکان دارد با یکدیگر رقابت هم کنند.
معموآل در کشورهای توسعه یافته شرکت ها برای 
رسوخ در بازاری خاص و با هدف حضور پرقدرت و 
بیرون راندن رقبای قوی خود با هم ائتالف موقت 
می کنند و کنسرسیومی تشکیل می دهند تا سهم 

حداکثری بازار فوق را به تسخیر خود درآورند.
گاهی برای شکل گیری شرکت کنسرسیوم، با هدف 
صادرات محصول شکل می گیرد. در این مدل، شرکت 
کنسرسیوم صادراتی از پیوند داوطلبانه شرکت ها  و 
به ارتقای کمی کاال و خدمات صادراتی و ساده سازی 
منظورتشکیل می شود، و این همان پیشنهادی بود که 

در سال 13۹۶ مطرح نموده بودم.

هدف های شرکتهای کنسرسیومی
 به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای جدید و 

بازاریابی و فروش بیشتر.
 بهره برداری و استفاده از معادن که در اختیار دولت 

است.
 انجام مطالعات و پروژه های پژوهشی بین رشته ای.

 صادرات محصوالت.
 تولید کردن محصولی پیچیده که به بهره گیری از 
توانمندی های مختلف نیاز دارد مانند ساختن هواپیما.
 برگزار کردن نمایش ها و همایش های بین المللی.

شرکتهای کنسرسیومی ویژگیهای خاصی دارند:
ویژگی های شرکت های کنسرسیوم

وجود فعالیت خاص: شرکت های کنسرسیوم 
برای انجام دادن یک فعالیت خاص ایجاد می شوند و 

این فعالیت ها باید از تمامی ابعاد اقتصادی و جغرافیایی 
خاص تعریف شوند.

وجود رابطه قراردادی: اصل تشکیل شرکت، 
قواعد مربوط به نقل و انتقال سهام، میزان افزایش 
سرمایه و روش اتمام همکاری در این قرارداد کاماًل 
شرح داده می شود زیرا این شرکت ها طبق قرارداد به 

وجود می آیند.
کنترل فعالیت ها: تمامی فعالیت ها باید توسط 

شرکای  شرکت کنترل شود.
قالب حقوقی: روابط طرفین باید براساس قرارداد 

قابلیت تحلیل داشته باشد.  
شراکت در سود و زیان: شرکای شرکت باید در 

سود و زیان به یک اندازه سهم داشته باشند.
 شرکت  ها  ی کنسرسیوم با عنوان شرکت  ها ی سهامی 

خاص و مسئولیت محدود می توانند ثبت شوند.

پایه  قرارداد  تنظیم  و  تشکیل  مراحل 
کنسرسیوم

 ۱- تفاهم نامه یا توافقنامه همکاری مقدماتی
منظور از تفاهم نامه صرفاً ایجاد فضای الزم برای 
همکاری است. طرفین قرارداد ابتدا یک چارچوب کلی 
مبنی بر همکاری و مشارکت بوجود می آورند. یک پیش 
نویس قرارداد کنسرسیوم کارآمد، می تواند برای نیل به 
هدف مشترک، مجموعه مقرراتی را جهت سازماندهی 
روابط میان اعضا فراهم نماید. این پیش نویس 
می تواند نقش اساسی در فرایند پروژه با فراهم کردن 
قالب منسجم برای پیشرفت عملی توسط مشارکت 
کنندگان در پروژه داشته باشند. ممکن است تهیه و 
تنظیم سند مشارکت، در مراحل اولیه انجام مشترک 
با دشواری بیشتری همراه باشد.  اگر در مراحل اولیه 
انجام پروژه، شرکا در ارتباط با دارایی حقیقی به توافق 
نرسند، ممکن است منجر به مشکالت غیر ضروری در 

مراحل بعدی گردد.
محتوای دقیق یک قرارداد کنسرسیوم، بر طبق 
طبیعت و هدف پروژه متفاوت خواهد بود. همچنین 
بسیار مهم است که شرکای پروژه بدقت در مراحل اولیه 
تدوین قرارداد کنسرسیوم، هم به اجزای عملی یعنی 
مدیریت داخلی پروژه و هم به امکان اجرای طوالنی 
مدت قرارداد به عنوان سند مشارکت توجه داشته 
باشند. انواع مباحثی که به صورت معمول انتظار می رود 
در مفاد یک قرارداد کنسرسیوم لحاظ شود عبارتست 
از: اطمینان از اجرای تکنیکی پروژه شامل ساختار و 
ترکیب مدیریت، تضمین مدیریت کارآمد از لحاظ 
مالی، امکان تغییر در عضویت اعضاء شامل تعدیل یا 

تعمیم قرارداد برای ورود شرکای بیشتر ....

کلیدی ترین عنصر در طرح ریزی فعالیت های 
گروه، بدنه مدیریت ارشد و نقش آنها در تهیه طرح 
ساالنه برنامه های کاری است. تهیه این طرح به معنای 
تخصیص منابع مالی به فعالیت های گوناکون گروه 
است. وقتی بدنه مدیریت ارشد در فرایند طرح ریزی 
مشارکت می نماید می توان یقین حاصل نمود که 
برنامه ها و اهداف کنسرسیوم با مأموریت کنسرسیوم 

هماهنگ است.
2- قولنامه یا قرارداد تشکیل سرمایه گذاری 

مشترک 
گاهاً طرفین از ابتدا توافق نامه همکاری یا قرارداد 
اصلی را امضاء می کنند. به بیان دیگر یک سلسله 
مالقات ها و مذاکرات با جدیت، دقت و پشتکار و صبر 
توسط طرفین در خصوص همکاری مشترک صورت 
می گیرد که اولین گام آن امضای یک تفاهم نامه برای 
حفظ اسرار و اطالعات تجاری و فن آوری طرفین است.

توافقنامه پایه تعیین کننده چارچوب اصلی مشارکت 
است و شامل مشخصات طرفین و آورده های آنها، 
میزان مشارکت آنها در سود و زیان، ساختار مدیریت 
و کنترل فعالیت مشترک، طرق خاتمه و چگونگی 
انحالل آن، چگونگی و نوع فعالیت، خرید و فروش، 
محل تشکیل، میزان سرمایه شرکت، مدت فعالیت، 
طریق حسابرسی و بازرسی، روش های افزایش و تقلیل 
سرمایه، مسئولیت های ناشی از نقض تعهد طرفین، 
طریق حل اختالفات و دیگر عوامل موثر در قرارداد 
می باشد. برای آشنایی بیشتر از مسائل حقوقی 
شرکت های کنسرسیومی، نیاز به مراجعه به مراجع 
حقوقی موثق وجود خواهد داشت تا تمام مراحل با 

دقت کافی و بدون ایرادات قانونی طی شود.
امیدوارم مطالب فوق که جهت آشنایی همکاران 
زحمتکش صنعت کفش با ذات کنسرسیوم نوشته 
شده بود باعث ایجاد ائتالف های کوچک و بزرگی گردد 
که نتایج خوب و مفیدی در پی داشته باشد، در انتها از 
تمام دوستان و همکاران گرامی تقاضا می کنم با توجه 
به اهمیت مشارکت در کنسرسیوم صادراتی کفش 
که در شرف تاسیس می باشد، با همکاری خود به این 
کنسرسیوم قدرت بخشند، و از طرفی از مسئولین این 
تشکل کنسرسیومی که در آینده انتخاب خواهند شد، 
تمنا میکنم با نگاهی کارشناسانه به این مهم توجه کنند 
چرا که سرنوشت آینده این صنعت اشتغال و ثروت 

آفرین در گرو عملیات و تصمیمات شما خواهد بود.

ارادتمند، فرهاد علیزاده
@dr.farhad.alizadeh
@farhadsdc
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چه مدت است که به کار طراحی کفش مشغول هستید و انگیزه شما 
از ورود به این حرفه چیست؟

حدود یک سال است که در زمینه طراحی کفش فعالیت می کنم و به این 
حرفه عالقه فراوانی دارم. اصلی ترین انگیزه من برای ورود به عرصه طراحی 
کفش، عالوه بر عالقه، خلق ایده  ها و طرح هایی بود که کپی برداری نباشد. 
به نظرم بخش قابل توجهی از کفش هایی که تولید می شود کپی برداری از 
نمونه های خارجی است. البته کپی برداری از طرح های خاص و زیبا نیز یکی از 
سبک های طراحی در صنعت کفش است، اما با این حال معتقدم این صنعت 

نیازمند ایده های نو و خالقانه است.
بسیاری از صنایع ما نیازمند ارائه طرح های خالقانه و ایده های نو 
هستند. چرا در میان این همه صنعت، صنعت کفش را انتخاب کرده اید؟

کفش یک کاالی مصرفی است و نه یک کاالی لوکس. از طرفی کفش یکی از 
اصلی ترین بخش های صنعت مد محسوب می شود و نیاز همیشگی افراد است. 
مضاف بر اینکه ریسک سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار در صنعت کفش، 
بسیار کمتر است از سرمایه گذاری در صنعتی مانند طراحی طال و جواهر. به 
همین دلیل فکر کردم باید به سمت طراحی کاالیی برم که تمام مولفه های 

مذکور را داشته باشد و به نظر کفش بهترین گزینه بود.
تمرکز شما بر طراحی بر روی کدام یک از انواع کفش هاست؟

معموال کفش زنانه، مجلسی، کتانی و در مواردی کفش مردانه طراحی 
می کنم. 

منبع ایده های شما در طراحی کفش چیست؟
سعی می کنم در طراحی کفش متکی به ایده ها و خالقیت خودم باشم. من به 
واسطه تحصیل در رشته گرافیت، با خط و طرح و رنگ به خوبی آشنا هستم و 
از آن الهام می گیرم. با این حال همواره کار طراحان خارجی را نیز در سایت ها 

و ژورنال های خارجی دنبال می کنم.

در طراحی یک کفش چه مواردی را در اولویت قرار می دهید؟
پا، قلب دوم انسان است و لذا راحتی مهم ترین اولویت در انتخاب یک کفش 
است. من نیز سعی می کنم عالوه بر راحتی، زیبایی را نیز در اولویت قرار 
دهم و با تلفیق این دو، کفش راحت و زیبایی را طراحی کنم. ناگفته نماندکه 
در مواردی نیز درخواست کارفرما یا تولیدکننده کفش نیز در اولویت قرار 
می گیرد. در واقع یک طراح کفش طبق قراردادی که با تولیدکننده منعقد 
می کند، موظف است که سفارش و درخواست کارفرما را در اولویت قرار دهد.

تا کنون چند مدل طراحی کرده اید و چه تعداد از این مدل  ها تولید 
شده است؟

در دنیای مد، اینگونه نیست که لزوما مدل  هایی که طراحی می شود باید به 
تولید انبوه برسد یا کاربردی باشد.بسیاری از طراحان کفش، کفش هایی را 
طراحی می کنند که به هیچ وجه کاربردی نیست اما از نظر زیبایی و خالقیت، 
شگفت انگیز است. با توجه به این مهم، تاکنون حدود ۷0 الی ۸0 مدل کفش 

طراحی کرده ام اما نیمی از این تعداد قابلیت تولید داشته است.
مولفه رنگ در طراحی های شما چه جایگاهی دارد؟

رنگ یکی از مهم ترین مولفه ها در طراحی کفش است و بستگی به عوامل 
متعدد و خاصی دارد. شرایط جغرافیایی، فرهنگ بومی مناطق مختلف،  رنگ 
پوست و موارد مختلف دیگر در طراحی یک کفش و انتخاب رنگ آن مد نظر 

قرار می گیرد. 
کالم آخر. چه برنامه ای برای توسعه و پیشرفت کار خود دارید؟

در حال حاضر بر روی مدل سازی و طراحی چه به صورت دو بعدی و چه به 
صورت طراحی روی قالب متمرکز هستم. اما عالقه شخصی من این است که 
در آینده بتوانم با تاسیس یک کارگاه طرح هایی را ارائه دهم که مورد تایید 
خودم باشد و با یک قالب و رویه خاص تولید کنم . در واقع تصمیم دارم کارم، 

امضای من باشد.

گفت وگو با یک طراح جوان كفش

صنعت کفش نیازمند 
ایده های نوآورانه 

طراحی کفش، جزو الینفک صنعت کفش و یکی از مولفه  های تاثیرگذار 
بر درآمد های این صنعت محسوب می شود. برندهای بزرگ و مهم کفش 
در جهان همواره از خالقیت و نبوغ طراحان چیره دستی بهره می برند که 
همواره در پی یافتن ایده های جدی و ارائه خالقیت های نوین در صنعت 
کفش هستند. در ایران نیز طی چند دهه اخیر، موضوع طراحی کفش به 
صورت تخصصی و توسط جوانان عالقمند و صاحب ایده، پیشرفت قابل 
توجهی داشته است. در این راستا با روژین حیدری، یکی از جوان ترین 
طراحان کفش گفت وگو کردیم. حیدری متولد سال 13۷۷  و دانشجوی 
رشته طراحی صنعتی است. او مدرک کاردانی گرافیک دارد و با اصول 

طراحی و مدل سازی به خوبی آشناست.
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برای سوال اول به طور ساده و روان برایمان 
توضیح دهید که روانشناسی کسب و کار 
)business psychology( به چه معناست؟ 
روانشناسی یک شاخه از علم است که سال های 
سال است روی رفتار و فرآیندهای ذهنی کار 
می کند و هرچیزی که  ارتباطی به ذهن و روان 
داشته باشد در حیطه روانشناسی تعریف می شود و 
قسمت بسیار بزرگی از آن، روانشناسی کسب و کار 

است که آن هم به روان انسان ها بر می گردد.
کار کردن به نوبه خود، یکی از نیازهای اساسی 
و عمیق انسان ها به ویژه برای مردان است که 
به واسطه کار کردن و داشتن یک شغل احتماال 
احساس بهتری خواهند داشت. این مصداقی خیلی 

کلی است. 
حال اینکه هرجایی از کسب و کار که من به عنوان 
یک کاسب، به عنوان یک شاغل و صنف مجزا نیاز 
داشته باشم که خودم را از طریق درونی و روانی 
ارتقاء بدهم و این ارتقاء درونی موجب شود که 

راندمان کاری من بیشتر شود و فید بک بهتری 
بگیرم به آن روانشناسی کسب و کار می گویند. 

کسبه و به ویژه کارفرمایان چطور می توانند 
از روانشناسی استفاده کنند؟

اگر بخواهیم نیم نگاهی به بزرگان کسب و کار 
دنیا داشته باشیم متوجه می شویم این افراد که به 
شهرتی بین المللی رسیده اند در کنار خودشان یک 
روانشناس دارند. یکی از کمک هایی که روانشناس 
به کارفرما می کند، مربوط به انتخاب کارمندان 
و کارگران است. اگر برندی بخواهد افرادی را 
استخدام کند، ویژگی هایی از فرد مورد نظر را 
تعیین می کند و از روانشناس می خواهند تا در 
مصاحبه های کاری و بررسی رزومه ها، افرادی با 

ویژگی های مشخص شده را پیدا کند. 
بنابراین ما شاخه ای از علم روانشناسی تحت 
عنوان روانشناسی صنعتی و سازمانی داریم که 
البته در ایران خیلی درباره آن صحبت نشده است 
اما در دنیا بسیار کاربردی است. در واقع هر برند و 

فرد موفقی که در دنیا می شناسید مثل استیو جابز 
و بیل گیتس حتما یک روانشناس مسلط به کسب 

و کار را کنار خود دارد. 
در این روش، روانشناس کسب و کار معموال 
از ورود افرادی که برای مجموعه مفید نیستند 
جلوگیری  می کند و به بیان دیگر افرادی را وارد 
کمپانی می کند که مورد نیاز است و نه این که اول 
گروهی را وارد کند و بعد ایشان را درمان و اصالح 
کند. این یک غربالگری خوب است که کمپانی های 
بزرگ دنیا از آن استفاده می کنند. با وجود این 
در وهله دوم باز هم گاهی افرادی وارد مجموعه 
شده اند که باید از نظر روانشناسی کسب و کار مورد 
هدایت قرار بگیرند. آن وقت روانشناسان با استفاده 
از تست های شخصیت، این کارکنان را آناللیز 
می کنند تا بببیند نقاط قوت و ضعف ایشان چیست 
و بعد نقاط قوت ایشان رو تقویت کرده و نقاط ضعف 
شخصیتی ایشان را برطرف می کنند. این بخش 
کوچکی از روانشناسی کسب و کار است. البته 

»شیوع بیماری کرونا«، »تعطیلی بازار«، »خانه نشینی اجباری«، »پروتکل های بهداشتی و ترس رسیدن بازرسان و ماموران«، »جستجوی نام حرفه 
خودمان در لیست های متغیر مشاغل گروه 1، 2، 3«، »محدودیت ساعت کار« و »قوانین متغییر بیمه، مالیات و ... «، »چک هایی که قرار بود برگشت نخورد 
اما خورد!«، »تسهیالتی که دردی از کسی دوا نکرد« »ترس«، »اضطراب«، »بالتکلیفی« و »بعد هم خانواده ای که چشمشان به دست تو است و تو به عنوان 
یک مرد شاید پز عالی و جیب خالی داری؛ سرکوفت می زنند که صبح تا شب می گویی سر کار هستم اما حاال نه تنها پول نداری که وسایل بچه ها را بخری 
بلکه می خواهی خانه شخصیمان را هم بفروشی که دستمزد و عیدی کارگرها را بدهی و می گویی می خواهی مواد اولیه بخری ....« و بعد هم برچسب هایی 

که شاید خودت به خودت با حسی از گناه  به خود بزنی: »بابای بد!«، »شوهر بد!«، »رئیس بد!«، »شریک بد!«، »همکار بد!«، »کاسب بی آبرو!« 
همه و همه این ها بخش کوچکی از گالیه های رسیده شما به دفتر اخبار صنعت چرم و کفش طی 1۶ ماه گذشته بوده است. این که درد ما بیشتر از درد پول 
و کار است و حاال مشکالت مالی به مشکالت روحی و معضالت خانوادگی کشیده شده است و جدا از این که اتاق اصناف ایران باید مشکالت مالی و قانونی 

ما را حل کند، یک روانشناس هم باید روح آزرده شده ما را تیمار کند. 
در این شماره از مجله اخبار صنعت چرم و کفش پاسخ برخی از این پرسش  ها را از »مهدی مرآتی«، روانشناس فردی و خانواده گرفته ایم و خواندن این 

مصاحبه را توصیه می کنیم تا مردی آرام تر برای خانواده و کارفرمایی بهتری برای کارخانه و کارگاهمان باشیم. 

در گفت و گو با مهدی مرآتی، 
روانشناس فردی و خانواده 

بررسی شد:

درد دل 
کارفرمایان 
در واقعه ای 

به نام »کرونا« 
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بخش های مهم دیگری از روانشناسی کسب و کار 
وجود دارند که مثال به روانشناسی مشتری و فروش 
برمی گردد که امروز به آن اشاره ای نخواهیم داشت. 
شما اطالعاتی درباره کوچینگ هم دارید؟ 
می خواهیم بدانیم کوچینگ چیست چرا که 
این روزها خیلی ها اسم »کوچ« )مربی( روی 
خود گذاشته اند و به جان صنایع افتاده و با 
وجود کارایی کم، هزینه های سنگینی روی 

دست صنایع می گذارند. 
بله! کوچینگ هم در ایران راه افتاده است اما مثل 
همه مباحث علمی دیگر که به ایران وارد می شود 
این بار هم افرادی که صالحیت علمی ندارند خود 
را کوچ معرفی کرده اند. این در حالی است که 
کوچ شدن، فرایند بسیار سختی دارد و به راحتی 

نمی توان کسی را کوچ دانست. 
اجازه دهید مثالی ملموس بزنم. هر تیم فوتبال 
داخلی، مربی دارند اما یک مرتبه کسی مثل برانکو 
را می بینیم و از خود می پرسیم چرا بقیه مثل او 
نیستند؟ یا مثال همه تیم های والیبال ایرانی مربی 
دارند اما »کواچ« این قدر با بقیه متفاوت است؟ به 
خاطر این که این هر گردی گردو نیست و هر کسی 
که چند مرتبه دور زمین فوتبال دویده یا دستش 
به تور والیبال خورده مربی نمی شود. مربی باید 
کسی باشد که قبال خودش یک بازیکن خوب بوده 
باشد و دوران بازی کنی خوبی داشته باشد و پس از 
آن به طور حرفه ای، علمی و آکادمیک، مربی گری 
سطح سه، دو، یک و حرفه ای را بگذراند. آن زمان 
آزمون های بین المللی را زیر نظر کوچ های جهانی 
قبول شود. بعد از همه این مراحل تازه می توان به 

او لقب مربی داد. 
اما در ایران افرادی خود را به عنوان کوچ معرفی 
می کنند که مطمئن هستیم قالب این افراد کوچ 
نیستند و کوچ نما هستند. با این حال اگر کسی 
کوچ شدن را به صورت حرفه ای دنبال کرده باشد 
و بداند که در درون روان انسان ها چه می گذرد، آن 
وقت استفاده از آن کوچ آن قدر مهم می شود که 
می توانیم بگوییم هر انسانی نیاز دارد تا یک کوچ را 

در کنار خود داشته باشد. 
تفاوت روانشناس و مشاور را هم برایمان 

توضیح دهید. 
روانشناس و مشاور هر دو یک رسالت دارند اما 
رویکرد های کاری متفاوتی دارند. در واقع شدت و 

عمق کاری آن ها با هم متفاوت است. 
و این که کسی که کوچ دارد باز هم به 

روانشناس نیاز دارد؟ 

اغلب کوچ فردی است که روانشناس هم هست. 
یعنی یک روانشناس الزاما کوچ خوبی نیست اما 
یک کوچ خوب، الزاما یک روانشناس خوب هم باید 
باشد. بنابراین الزم نیست هم کوچ داشته باشیم و 

هم روانشناس.
حاال که با این مفاهیم آشنایمان کردید. 
بهتر است به بحث اصلی این مصاحبه یعنی 
مشکالت عاطفی و روانی مردان کارآفرین در 
مواجهه با کرونا بپردازیم. با این سوال شروع 
کنیم که آیا در دوره کرونا تعداد افرادی که به 
واسطه مشکالت کسب و کارشان و افسردگی 
و اضطراب های شغلی به شما مراجعه کرده اند 

بیش از پیش شده است؟ 
بله. تعداد مراجعان به روانشناسان بیشتر شده 
است اما نه با آن تقسیم بندی که شما دارید. با 
شروع شیوع بیماری کرونا و محدودیت های تردد، 
میانگین مراجعه به روانشناسان کاهش پیدا کرد و 
در واقع دفاتر مراجعه نیز مانند دفاتر سایر مشاغل 
خلوت شد. اما پس از عبور از شوک اولیه، نوع و 
تایپ مراجعه کنندگان به روانشناسان تغییر پیدا 
کرد. به طور نمونه در دفتر مشاوره خود بنده، حجم 
قابل توجهی از مراجعه کنندگان، به علت اضطراب 
بیماری مراجعه داشتند. این که فرد مدام نگران 
است که نکند بیمار شود و شبانه روز با این نگرانی 
زندگی کند نوعی اختالل شخصیتی شناخته 
می شود. وسواس  شستشو هم پس از کرونا زیاد شد. 
اضطراب مرگ بسیار افزایش یافت و حمالت پانیک 
هم زیاد شد و در کنار همه این ها، افزایش افسردگی 

در مراجعه کنندگان دیده شد. 
اضطراب همان ترس است؟

خیر. ترس یک مبدا مشخص دارد. مثال من از مار 
می ترسم. اما اضطراب الزاما مبدا مشخصی ندارد و 
نوعی دل شوره و نگرانی مبهم است که شاید ندانیم 
مبدا آن چیست. حال این که پس از کرونا، اضطراب 

در مردم افزایش یافت.
اجازه بدهید تا شما را در جریان یکی از 
ترس های کارفرمایان صنف کفش که البته 
در سایر صنوف هم عمومیت دارد آشنا کنم. 
دوستان ما از ترس ورشکستگی با ما درد و 
دل می کنند. با توضیحاتی که شما دادید فکر 
می کنم این نوعی ترس باشد و نه اضطراب. 

چون مبدا مشخصی دارد. همین طور است؟
بله. این ترس است اما در کنار آن اضطراب هم 
پیش می آید. یعنی هم عالیم ترس را داریم و هم 
عالیم اضطراب و به همین علت است که خیلی 

قوی می شود. این کارفرمایان که در معرض شرایط 
سخت کاری قرار گرفته اند، هم دچار ترس شده اند، 
هم اضطراب، شاید سیستم گوارشی و سیستم 
فکری آن ها هم به ریخته باشد و این ها بدن را 
مختل می کند. وقتی در این شرایط قرار می  گیریم، 
ایجاد یک  موج کوچک از بالیای دیگر، به راحتی  
موجب می شود که ببازیم و بشکنیم. چرا که ما دیگر 

دفاعی نداریم. 
نگران  خیلی  را  ما  که  دیگری  نکته 
همکارانمان کرده است، درباره مشکالت 
خانوادگی آن ها است. شما به عنوان یک 
روانشناس تایید می کنید که مشکالت مالی 
ناشی از کرونا، مشکالت خانوادگی پیش 
آورده است؟ آیا در این مسیر مردان و به ویژه 
کارآفرینانی که  علی رغم  پوزیشن اجتماعی 
باال، در معرض بیکاری و ورشکستگی هستند، 
مواجه  خانوادگی  و  عاطفی  مشکالت  با 

شده اند؟ 
بله دقیقا همین طور است. البته منحصر به 
کارفرمایان نمی شود. پیش از کرونا میزان تاب آوری 
و گذشت در خانواده ها بیشتر بود. این هم امری 
طبیعی است. اگر شما با خانواده خود به سفر بروید 
و در کنار آبشار مشغول استراحت باشید و آن جا 
کسی به شما حرف ناراحت کننده ای بزند، شما 
به راحتی از آن حرف عبور می کنید اما اگر از چند 
جهت تحت فشار باشید، با کارفرما یا کارگرهایتان 
به مشکل بر خورده باشید، چک شما برگشت 
خورده باشد، مواد اولیه وارد نشده، تحریم هم باشید 
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و کاالهای تولیدی را در انبار نگه داشته باشید تا 
بازار از حالت تعطیلی دستوری خارج شده و اجازه 
فروش بیابید و در این مدت مجبور به پرداخت پول 
انبار باشید، کارگران شب عید، عیدی می خواهند، 
مالیات و عوارض دارید و .... در کنار این همه مشکل 
هیچ اتفاق خوبی در زندگی شما نیوفتد و هیچ کس 
هم به شما نگوید که صبر کن، تا سه ماه دیگر همه 
چیز درست می شود، آن وقت بالتکلیفی هم به همه 
موارد قبل اضافه می شود و در این شرایط آستانه 

تحمل و تحریک بسیار پایین می آید. 
اگر مرد خانواده در این شرایط باشد و 
رزق و روزی خانواده خود را در خطر ببینید 
واضح است که فشار بسیار شدیدی را تحمل 

می کند. 
این مردان با هزار ترس و نگرانی به خانه می رسند 
و در خانه هم مشکل کوچکی پیش می آید که اگر 
شش ماه قبل آن مسئله پیش می آمد به راحتی 
از آن عبور می کردند اما حاال از کوره در می روند، 
واکنش نشان می دهند و تنش در خانواده ایجاد 

می شود. 
جالب است بدانید در دوران کرونا اولین کشوری 
که آمار طالق در آن افزایش یافت، کشور چین بود. 
چراکه این زوج ها در خانه نشسته بودند مشکالت 
بینشان بیشتر می شد و راه حلی هم پیدا نمی کردند. 
بنابراین افزایش عجیبی در آمار طالق در چین 
تجربه شد و این امر در کشور های دیگر از جمله 
ایران تکرار شد. بله ما هم در مرکز مشاوره ای که 
داریم این تجربه را داشتیم که تعداد افرادی که 

مشکالت خانوادگی پیدا کرده بودند افزایش یافت. 
پرخاشگری افزایش یافت. تاب آوری به شدت 
کاهش پیدا کرد و ضعف مهارت گفت و گو که در 
ایرانیان زیاد است در این دوران بیشتر خود را نشان 
داد. این که می گوییم تاب آوری ها کاهش پیدا 
کرده، مختص به مردان نیست و در زنان و مردان 

اشتراک داشته است.
فراموش نکنیم هر فشار روانی که بر مرد وارد آمده 
است، به طور غیر مستقیم روی همسران ایشان نیز 
وارد شده است و هیچ فرقی نمی کند. ضمنا باید 
به یاد داشته باشیم که خیلی از خانم ها هم شاغل 
هستند. بنابراین درباره این موضوع فرقی بین زن 

و مرد نیست. 
ایران آمار رسمی طالق را منتشر نکرده است . اما 
طبق اعالم رسمی اخبار 20:30 از هر ۴ ازدواج از 
2.۵ ازدواج ختم به طالق می شد که فکر می کنم 
االن به عدد 3 رسیده باشد. این عدد خیلی باالیی 
است اما این اعداد ثبت رسمی نشده است و 

تخمینی است. 
با وجود این مشکالتی که پیش آمده است، 
حاال سوال اینکه فردی که ترس و اضطراب 
دارد، چک برگشتی و مالیات دارد و از طرف 
خانواده در فشار است، چه کاری برای رسیدن 
به آرامش می تواند انجام دهد تا مشکالتش 
در حد مشکالت مالی بماند و خدای نکرده به 

آسیب های دیگر نکشیده و به او آسیب نزد. 
سوال خوبی است و پاسخ آن منحصر به شرایط 
کرونایی نیست. با توجه به شرایط موجود جامعه 
ما برای اینکه از نظر شغلی دچار مشکل نشویم و 
این مشکالت شغلی، مشکالت ثانویه ای برایمان 
ایجاد نکند الزم است تا سه کار انجام دهیم تا در 
این رودخانه در حال حرکت خود را به سالمت جلو 

ببریم و به مقصد برسیم.
مرحله اول: هر فرد باید PLAN B و برنامه  و 
شغلی دوم برای زندگی خود داشته باشد. بهتر بود 
قبل از کرونا و شروع این بحران جهانی چنین کنیم 
اما حاال هم دیر نیست. یعنی هر فرد باید یک شغل 
اصلی داشته باشد و در کنار آن حتما شغل دومی 
داشته باشد تا به هر دلیلی شغل اول را از دست 
داد بالفاصله و بدون نگرانی شغل دوم را جدی تر 
کند. با همین راه کار ساده از بروز مشکالت زیادی 
در زندگی خودمان جلوگیری کرده ایم و ترس 
و اضطراب را از خود دور کرده ایم. وقتی همیشه 
آمادگی شروع کار دوم را داشته باشی هیچ وقت 
از دست دادن شغل اول تبدیل به بحران نمی شود.   

و  بیاموزیم  مهارت  باید  ما  دوم:  مرحله 
انعطاف پذیر باشیم. بیشتر مشاغل کره زمین با 
شیوع کرونا آسیب دیدند اما میزان این آسیب 
دیدگی برای همه این ها یکسان نبود. چرا؟ چون 
برخی از افراد با شروع این بحران بالفاصله خود را 
با شرایط وفق دادند و به جای شنا در جهت عکس 
جریان آب، با جریان آب هم سو شدند و مثال کسب 
و کار خود را آنالین کردند. سعدی می گوید: »مرغ 
زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش« افرادی 
می شناسم که اصال از کسب و کار آنالین خوششان 
نمی  آمده اما با شیوع کرونا این روش را پیش گرفتند 
و از بحران عبور کردند. بنابراین در روش دوم، 
کارفرمایان باید آموزش های جدید ببینید تا بدانند 
چطور از بحران عبور کنند. مثال مجله اخبار صنعت 
چرم و کفش در دوران کرونا نسخه پی دی اف 
را ادامه داد تا محدودیت چاپ و توزیع به کار آن 
صدمه نزد. این نشان  دهنده انعطاف پذیری و 
سازگاری، آی کیو و ای کیو است. ما خیلی ها را 
داریم که از زمان شیوع کرونا، درآمدشان 20 برابر 
شده است و ماهی 200 میلیون تومان درآمد به 

دست آورده اند. 
مرحله سوم: بدانیم و بپذیریم گاهی شرایط 
کره زمین طوری پیش می رود که من با وجود 
تالش های بسیاری که دارم کاری از دستم ساخته 
نیست. یعنی اگر شغل دوم داشتم و از اینترنت و 
آموزش هم دیدم و مهارت های جدید آموختم باز 
هم کاری از دستم ساخته نیست. اینجا است که 
باید پذیرش داشته باشیم و با آن نجنگیم. ما باید 
بر پذیرش کارفرمایان و کارمندان و کارگران خیلی 
کار کنیم. پذیرش یعنی برای تغییر چیزی که قابل 
تغییر نیست بیهوده نجنگیم و به دنبال حل مسئله 
برویم که از حاال به بعد چه کنیم. پذیرش به معنای 
دوست داشتن و شرایط بد نیست. بلکه به این معنا 
است که هرچه توانسته ام کرده ام و اگر تغییری 

حاصل نشده ماجرا را بپذیرم و خودم را آرام کنم. 
در پایان توصیه شما به افرادی که دچار 
دلسردی، سردرگمی و اضطراب شده اند 

چیست؟ 
ما باید برای ترمیم روح خود وقت بگذاریم و برای 
این منظور بهتر است تا از کمک یک متخصص 
استفاده کنیم. یادمان نرود که هر شخص موفق 
حتما از کمک متخصصان در کنار خود بهره 
برده است و  مشاوران و روانشناسان از جمله 
تخصص های  الزم برای دست یابی به آرامش و 

موفقیت است. 
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گزارش

 همین چند خط، می تواند شروع کلیشه یک قصه یا حتی یک فیلم سینمایی 
باشد، با پایانی پیش بینی پذیر شبیه به اینکه در آخر، جوان فقیر با کار و تالش 
به ثروت و آسایش می رسد. اما سرنوشت واقعی خانواده عمیدحضور همین قدر 
شبیه قصه ها شکل گرفت. پسر 12 ساله فقیری که اوایل سال 1300 به تهران 
آمد و در بازار دست فروشی می کرد، چند سال بعد صاحب دو پسر شد که با 
عنوان »برادران عمیدحضور« در تاریخ اقتصاد ایران با ساخت »کفش بال« به 

شهرت رسیدند.

 مرگ سرنوشت ساز
 حسن عمیدحضور، در بازار تهران کارگری می کرد، 
اما از همان اولین سال های نوجوانی، از کارکردن برای 
دیگران ناراضی بود و می خواست آقای خودش باشد. 
حسن، تاجرانی را پیدا کرد که به او جنس های امانی 
دهند. او با همین جنس ها شروع به دست فروشی کرد 
و با پس انداز زیاد، پس از چند سال مغازه کوچکی در 
نزدیکی بازار تهران کرایه کرد. همسایه او در بازار، 
تاجر خوش نامی به اسم جالل سادات تهرانی بود که 
چند دهه بعد کارخانه جوراب استارالیت را در ایران 
به راه انداخت. حسن با همنشینی با این بازاری ها، 
توانست جایگاه کوچک، اما معتبری برای خودش در 
بازار تهران بسازد. زندگی، روی خوشش را به این جوان 

کاشانی نشان داده بود. ازدواج کرد و در خانه ای کوچک در خیابان مولوی، بچه دار 
شد. 13 سال بعد هم خانه ای بزرگ در خیابان خراسان خرید. 

 زندگی پسرک فقیر، چنان زیر و رو شده بود که او حاال مستطیع به حساب 
می آمد و باید به حج واجب می رفت. در سال 131۹ به حج رفت؛ زمانی که جهان 
درگیر جنگ جهانی بود و حمل ونقل بین المللی مختل شده بود. سفر او شش ماه 
طول کشید و در همین مدت دچار بیماری قلبی شد. هشت سال بعد بر اثِر همین 
بیماری و در ۴۶ سالگی، جانش را از دست داد. همین مرگ، سرنوشت پسران 
حسن عمید حضور را تغییر داد. آن ها درست شبیه 
پدر، به مردان خانه تبدیل شدند و حاال باید خانواده 
هشت نفره را اداره می کردند. آن ها پیچ و خم کار در 
داالن های بازار تهران را از پدرشان یاد گرفته بودند؛ 
هشت ماه آخر زندگی پدر هم که او در بستر بود، 
منصور، برادر بزرگ تر، مغازه را در بازار می چرخاند و 
به کار مسلط شده بود. حاال نوبت این دو برادر بود که 

نسل دوم عمیدحضور ها را نامدار کنند.

 پسران حسرت برانگیز حاج حسن در بازار 
تهران

 منصور، برادر بزرگ تر 20 ساله بود که پدرش را 
از دست داد. اما امیر 11 ساله بود که فهمید مدرسه 
برایش ساخته نشده و به هر زوری که بود، پدر را 

برادران عمیدحضور؛ شیرهای صنعت کفش ایران

سال 13۴1 نهاپت مرداسیان، به همراه همسر و فرزندانش، با سرمایه 300 هزار تومان شرکتی به اسم »کفش بال« ثبت کردند. 
چند ماه بعد، امیر و منصور، این شرکت را که هنوز وارد تولید نشده بود، از آن ها خریدند. برادران عمیدحضور، تصویر دو شیر را 
هم که نام بال را در دست داشت، برای لوگو و تبلیغات محصوالتشان انتخاب کردند.  سال 12۸3، در یکی از محله های فقیرنشین 
کاشان، پسری به اسم حسن عمیدحضور به دنیا آمد. حسن، در همان سال های اول کودکی پدرش را از دست داد و مسئولیت 

خانواده، روی دوشش افتاد. او 12 ساله بود که مادرش را راضی کرد تا در جست وجوی پول و خوشبختی، به تهران بیاید. 
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راضی کرده بود تا او را با خودش به بازار ببرد. در بازار تهران، همه پسران مرحوم 
حاج حسن را می شناختند و به آن ها اعتماد داشتند. خیلی ها هم حسرت این را 
می خوردند که کاش بچه هایشان مثل یادگار های حاج حسن، کاری بودند. یکی از 
آنها، بازاری خوش نامی به اسم اسد صادق زاده حریری بود؛ پسران او نمی خواستند 
وارد کار بازار شوند، به همین دلیل، به امیر و منصور عمیدحضور پیشنهاد داد که با 

هم کار کنند؛ سرمایه از صادق زاده و کار هم از برادران عمیدحضور. 
 آن ها به همین ترتیب، به مرکز تولید کفش چک اسلواکی و اروپای شرقی 
سفر کردند و به واردات و توزیع کفش مشغول شدند. برادران عمیدحضور، در 
کار توزیع کفش، چیره دست شدند. آن ها کفش های کارخانه های بزرگی مانند 
کفش ملی را هم در سطح کشور به خوبی توزیع می کردند. پس از 1۴ سال، 
شناخت آن ها از بازار کار و شبکه روابط شان در کشور چنان گسترده شده بود 
که به فکر تولید افتادند. نبض تجارت کفش را در دست گرفته بودند و حاال زمان 

ورود به صنعت بود .

کفش بال، دو شیر در صنعت کفش
 سال 13۴1 نهاپت مرداسیان، به همراه همسر و فرزندانش، با سرمایه 
300 هزار تومان شرکتی به اسم »کفش بال« ثبت کردند. چند ماه بعد، امیر 
و منصور، این شرکت را که هنوز وارد تولید نشده بود، از آن ها خریدند. برادران 
عمیدحضور، تصویر دو شیر را هم که نام بال را در دست داشت، برای لوگو و 

تبلیغات محصوالتشان انتخاب کردند. 
 در آن زمان امیر 3۴ سال و منصور 2۸ سال داشت. آن ها شبانه روزی کار 
می کردند و تا شش سال اول کار هم فروشگاه های اختصاصی نداشتند. اما بر 
اساس اطالعات کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران«، سال 13۴۷ 
در سرچشمه و بعد ها در گلوبندک فروشگاه هایشان را هم راه انداختند. کفش 
بال پس از 1۴ سال فعالیت، یعنی در سال 13۵۷ به جایی رسید که دومین 
شرکت بزرگ تولید کفش در ایران بود و 1۸۹ نمایندگی فروش در سطح کشور 
داشت. بازار برای کفش بال چنان گسترده بود که کارخانه های آن سه شیفت 
کار می کردند. امیر و منصور، اگرچه بازاری هایی نامدار و سخت کوش بودند، 
اما هیچ کدام درس نخوانده بودند و از مدیریت، چیز زیادی نمی دانستند. شیوه 
مدیریت آن ها سنتی بود و همین مسئله هم باعث مشکالت زیادی در میانه های 
دهه ۵0 برای آن ها شده بود؛ از نارضایتی کارگران گرفته تا بدهی به بانک برای 
وام های کوتاه مدت. در شرایطی که کارخانه بال درگیر مشکالت بانکی و ارزی 
بود؛ انقالب شد. برادران عمیدحضور، از کف بازار تهران به اوج صنعت کفش ایران 
رسیده بودند. اما ثروت و بدهی هایشان به بانک ها، هیچ شکی برای انقالبی ها باقی 
نگذاشت که آن ها هم باید نام شان در فهرست ۵1 نفری باشد که یک روز از رادیو 

قرائت شد؛ فهرستی به نام مشموالن بند »ب« قانون حفاظت و توسعه صنایع 
که باید اموالشان مصادره می شد. سکته کارآفرین نام کفش بال پس از انقالب به 
»شرکت فخراالسالم« تبدیل شد و شیر های دوقلویی که برند آن را نگه داشته 
بودند، از بین رفتند. کارخانه این شیر های بی یال و کوپال شده، تا دهه هفتاد 

بیشتر سر پا نماند.
 فریدون شیرین کام، پژوهشگر اقتصادی درباره سرنوشت آن ها می نویسد: 
»شرکت های تولیدی کفش بال پس از کنترل دولت، همانند بیشتر شرکت های 
دولتی، با زیان های گسترده مواجه شدند. آن هایی که به مؤسسات عمومی 
غیردولتی واگذار شدند، تا حدی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما 
شرکت هایی که در دست سازمان های دولتی بودند، به علت زیان گسترده، 
تعطیل شدند. فقط شرکت بازرگانی مربوط به فروشگاه ها، اکنون فعال 
است«. امیر، برادر کوچک تر، در ژانویه 1۹۷۹ با خانواده اش به آمریکا مهاجرت 
کرد. او و پسرانش در آمریکا هم تجارت موفقی در زمینه فرش و صنایع آب به 
راه انداختند. امیر پس از 3۵ سال فعالیت صنعتی در ایران و آمریکا، مهرماه سال 
13۷۹ در ۷2 سالگی در آمریکا درگذشت. ازدست دادن کارخانه ها، برای منصور 
برادر بزرگ تر، از همه سخت تر بود. او به واسطه نزدیکی به بازاری های مذهبی، 
تمام تالشش را کرد تا کارخانه هایش را پس بگیرد، اما از سال 13۵۹، حتی اجازه 
ورود او به کارخانه خودش را هم ندادند. ممنوع المعامله هم شد، اما از ایران 
نرفت. نتیجه تمام تالش هایش برای بازپس گرفتن اموالش، سکته ای بود که 
سال 13۶1، در ۴۶ سالگی، مرگ او را رقم زد؛ در اندوه و حسرِت 30 سال تالشی 

که یک شبه، دود شده و به هوا رفته بود.
ریحانه یاسینی- روزنامه شرق
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اهمیت صنعت پوشاک از گذشته تا کنون بر 
همگان آشکار است. صنعتی که در دنیا به شدت رو 
به رشد است. کشور همسایه ترکیه در لیست برترین  
کشورهای جهان و کشور ما به علت عدم آگاهی 
مدیران این صنعت از تولید مدرن و برندسازی، 
کمتر مورد توجه بازار داخلی و بین المللی قرار 
گرفته است. از پوشاک چرم رو به رشد نوین چرم تا 
فروشگاه های مدرن فرس با پروهای بدون آیینه و از 
تولیدکننده های رو به رشد برندهای بانوان همچون 
تولیکا تا فروشگاه های لباس مجلسی شانا، همه و 
همه به علت تفکر متفاوت مدیران خود توانسته اند 
سهمی از بازار بزرگ داخلی را به خود اختصاص 

دهند.
نگارنده با تجربه همکاری با برترین برندهای 
داخلی و بین المللی همچون فرس، هاکوپیان، 
نوین چرم، مارال چرم، چرم درسا، کرال، آرشاک و 
ده ها مجموعه بزرگ و کوچک، تجارب خود را بازگو 

می کند.

برندی پر آوازه
برندسازی در صنعتی پوشاک مقوله ای مهم است. 
برندسازی نیاز به زیر ساخت اولیه دارد. مهمترین 
زیر ساخت ارائه پوشاک مرغوب است. مرغوبیت 

با کیفیت تفاوت دارد. علت موفقیت برندهای 
بزرگ جهانی در این حوزه تمرکز روی مرغوبیت 
است. مرغوبیت صرفا به مشتری می نگرد و کیفیت 
به محصول. پس از آن باید به المان های بصری 
برند و سمعی نام توجه بسیار کرد. استفاده از نامی 
مجهول برای مشتریان جذابیت بسیار زیادتری 
دارد تا نام معلوم. به طور حتم اسامی معلوم به 
شرط رویکرد مشتری محور در گذشته توانسته اند 
جایگاهی در بازار ایجاد نمایند ولی در عصر کنونی 
این استراتژی دیگر پاسخگوی تنوع بازار نیست. 
مجموعه های موفق همچون نوین چرم روی سفیر 
برند - بهرام رادان - هم سرمایه گذاری کرده است. 
این سرمایه گذاری کامال علمی بوده و براساس یک 
تحقیق روی بازار هدف مشتریان چرم انتخاب شده 
است. به خاطر داشته باشید که سن سفیر برند یا 
حتی مدل باید با میانگین سنی مشتریان همخوانی 

داشته باشد. 

سازمان فروش
جای تعجب دارد که هر تولیدکننده کوچکی در 
قالب مزون تا تولیدکنندگان بزرگی همچون آرشاک 
با ۴00 نفر در خط تولید به این فکر نیفتاده اند که 
برای فروش نیاز به سازمان فروش هست. سازمان 

فروش یعنی شروع یک فروش علمی چه در مغازه ای 
10متری یا 1000 متری و چه فروش آنالین، شما 
نیاز به سازمان فروش دارید. صرف نظر از تیم 
ستادی، کارشناس بازاریابی و کارشناس فروش در 
لیست الزامات این سازمان محسوب می شوند. هم 
تمرکز روی مصرف کننده – B2C – و هم تمرکز 
روی شرکت ها و سازمان ها –  B2B –  و باید برای 
هر دو بخش برنامه ریزی کرد. با نگاهی به موفق های 
بازار در می یابیم که برای بزرگ شدن باید بزرگ 

فکر کرد.

فروش حرفه ای 
تغییرات کسب و کار در صنعت پوشاک با هر 
روشی - حضوری و آنالین - نیاز به برنامه ریزی 
فروش دارد. پس از آن هدف گذاری در فروش ماهیانه 
و سالیانه و تعیین بودجه تبلیغاتی در لیست الزامات 
خواهد بود. سپس تمرکز روی جزئیات کسب و کار 
است. به عنوان مثال فروشگاه های پوشاک داخل 
مجتمع های تجاری این روزها به حذف در ورودی 
فروشگاه می اندیشند. البته فروشگاه های الکچری 
از این قاعده مستثنا هستند. ارایه خدمات متفاوت 
به مشتریان هم بسیار اهمیت پیدا کرده است. 
اختصاص فضایی به عنوان کافی شاپ و چیدمان 
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خاص آن هم مهم است به خصوص فروشگاه های 
بزرگ و الکچری. در این حوزه فرس پیشگام است. 
در فروشگاه های حرفه ای نشستن فروشنده ممنوع 
است. فروشنده همواره باید آماده استقبال از مشتری 

باشد و رو به در ورودی بایستد.

آموزش فروشنده
واقعیت این است که فروشنده ها هم در اطالعات 
ضعف دارند و هم در ارتباطات. برای کلیه الین های 
کاری خود جزوه آموزشی تدوین کنید. معرفی انواع 
کفش، انواع یقه یا شلوار در کت شلوار. ده ها جزوه 
آموزشی و همزمان برنامه ریزی کالس آموزشی و 
هم معرفی محصول و فنون مذاکرات را برنامه ریزی 
کنید. در ضمن آموزش سایر پرسنل هم در برنامه 
کاری داشته باشید. از نگهبان در ورودی تا پرسنل 
خدمات چرا که همه در عصر کنونی روی فروش 
شما تاثیر می گذارند. تهیه دفترچه FAQ  را هم 
در برنامه کاری خود بگذارید. کلیه سواالت مشترک 
مشتریان را از فروشنده ها بخواهید و جواب های 
استاندارد را مکتوب و در قالب دفترچه به آنها ارائه 

کنید. 

سخنی با فروشنده ها 
مدل های زنده فروشگاه های پوشاک، فروشنده ها 
هستند. وضعیت ظاهری، تناسب اندام، فن بیان، 
زبان بدن، ادبیات کالمی نحوه ایستادن یا نشستن، 
همه و همه در متقاعد کردن مشتریان اهمیت دارند. 
به خاطر داشته باشید فروش فرآیندی احساسی 
است. اگر بتوانید روی احساسات مشتری اثر 
بگذارید؛ به طور یقین فروش محقق خواهد شد. 
فاصله خود را چه فیزیکی و چه کالمی با مشتریان 
حفظ کنید. نام مشتری را در ابتدای ورود به فروشگاه 
بپرسید و در حین معرفی محصول از نام وی استفاده 

کنید. مزاحم مشتریان نشوید و اجازه دهید مشتری 
با خیال راحت در داخل فروشگاه حرکت کند. 

سایر موارد جذاب
یک برند مناسب پوشاک به شکالت روی میز، 
لیوان و آب معدنی تا موزیک فروشگاه و درجه 
حرارت فضای مذاکره و نوع مبلمان برای مذاکره 
را هم محاسبه کرده است. به جزئیات دقت کنید. 
مشتریان لذت می برند ببینند فروشگاهی همه 
موارد را خصوصی سازی کرده است. از مناسبت ها 
برای فروش به مشتریان خاص خود استفاده نمایید. 

در این بین اقدامات خیریه را هم فراموش نکنید. 
راه اندازی باشگاه مشتریان را هم در لیست اقدامات 
مهم خود قرار دهید. به مشتریان مهم خود خدمات 

خاص ارائه بدهید. 

مخلص کالم
فروش پوشاک این روزها با روش های قدیمی 
دیگر میسر نیست. اگر تغییر نکنید به همان علت 
که دایناسورها منقرض شدند، شما هم محکوم به 

انقراض هستید. 
کامران صحت
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تالیف: رمضان حسن پور
کارشناس ارشد فروش، تولید و خدمات فنی مواد پلی یورتان کفش

مشکالت مواداولیه، روش کار، دستگاه، 
برای  مشکالت  رفع  چگونگی  و  ادوات 

جلوگیری از شکستن زیره پلی یورتان:
- شرایط نگهداری مواد اولیه نادرست بوده

بشکه های مواد اولیه باید دور از نور، گرما و سرما 
نگهداری شوند. بهترین دمای نگهداری 2۵ تا 3۵ 

درجه سانتیگراد است.
عکس 1: روش صحیح نگهداری مواد اولیه را نشان 
می دهد. انبار نگهداری با دمای 2۵ تا 3۵ درجه 

سانتیگراد.
عکس 2: روش نادرست نگهداری مواد اولیه را 
نشان می دهد. بشکه های مواد در فضای باز زیر برف 
در زمستان، نور مستقیم در تابستان و بدون امکان 

کنترل دمای نگهداری.

-نوع مواد مناسب زیره کفش شما نیست
چه کفشی تولید می کنید؟ حتما تامین کننده و 
فروشنده مواد را با نوع زیره و کفش تولیدی خود در 
جریان بگذارید. اگر کفش مردانه، زنانه، صندل نرم و 
یا زیره سخت تولید می کنید، مواد معادل و مناسب 

آن را از فروشنده و تامین کننده درخواست کنید.

-پلی ال خوب هم نخورده
از آنجایی که پلی ال از چندین مواد اولیه با 
ویسکوزیته های متفاوت تهیه شده است، بعد از 

تولید پلی ال اجزاء تشکیل دهنده آن از هم جدا 
می شوند. لذا هنگام استفاده از پلی ال، باید به صورت 
کامل و خوب هم بخورد تا اجزا تشکیل دهنده پلی ال 

یکنواخت گردد.
-ایزوسیانات )پریپلیمر( دیمر یا الیگومر 
شده )گروه های فعال ایزوسیانات با هم واکنش 
داده( در نتیجه ویسکوزیته ایزوسیانات بسیار 
باال رفته، ایزوسیانات دارای دانه های جامد 

شده و در نتیجه فیلتر را می گیرد.
ایزوسیانات )پریپلیمر( نباید زمان زیادی بعد از 
تولید نگهداری شود. معموال زمان عمر ایزوسیانات 
۶ ماه است، ولی در صورتی که در شرایط محیطی 
مناسب نگهداری شود. به هر دلیلی اگر ایزوسیانات 
دیمر، ویسکوز و یا جامد شد فقط با دمای باال می توان 
آن را ذوب کرده و بالفاصله استفاده شود. فیلتر 
ایزوسیانات در دستگاه تزریق در طوالی زمانی 
کوتاهی تمیز گردد. دمای تانک ایزوسیانات و 

شیلنگ باالتر تنظیم شود.

مقدار رنگ زیادی در سیستم وارد شده 
است

مقدار رنگ افزوده شده یا تنظیم شده هر چه کمتر 
باشد، کیفیت زیره بهتر خواهد بود. تنوع رنگ نیز 
بسیار با اهمیت است، از تولیدکننده رنگ مناسب با 

مواد پلی یورتان خود را طلب نمایید.

-دماهای مواد اولیه )پلی ال و ایزوسیانات( 
در مخازن دستگاه باالست

دماهای مواد اولیه در مخازن دستگاه باید طبق 
مشخصات فنی )DATA SHEET( ارائه شده از 
طرف سازنده و فروشنده مواد باشند. دماهای پایین 
بهتر از دماهای باال هستند. به طور عمومی و با توجه 
به گرانروی پلی ال که از ایزوسیانات بیشتر است، 
دمای تانک پلی ال ۴۵ درجه سانتیگراد و دمای 
تانک ایزوسیانات 3۵ درجه سانتیگراد پیشنهاد 
می شود. دمای باالی مواد اولیه باعث فوم سریع و زیاد 
پلی یورتان شده و فاکتورهای مکانیکی و فیزیکی زیره 

از جمله خمش را ضعیف می کند.

-نسبت مواد )نسبت ایزوسیانات به پلی ال( 
نادرست است

یکی ازمهمترین عوامل شکستن زیره از جنس 
پلی یورتان، نسبت نادرست ایزوسیانات به پلی ال 
می باشد. از آنجایی که واکنش تشکیل پلی یورتان 
)واکنش ایزوسیانات یا پلی ال( یک واکنش یک به 
یک است، بهترین نسبت ایزوسیانات با پلی ال با 
آزمون Penetration Test or Drop Test توسط 
تکنسین دستگاه به دست می آید. نسبت کار، باید یک 
تا دو واحد از بهترین نسبت ایزوسیانات به پلی ال کمتر 

باشد، تا از خاصیت شکنندگی زیره کاهش پیدا کند.
ادامه دارد...

چگونه از شکستن زیره با جنس پلی یورتان
 جلوگیری کنیم؟

در شماره های گذشته 
مجله اخبار صنعت چرم 
و کفش، دالیل شکستن 
پلی یورتان  زیره کفش 
بررسی شد. حال چگونگی 
از شکستن یک زیره کفش 
از جنس پلی یورتان را 

بررسی می کنیم.

عکس 1

عکس 2
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گوچی یکی از قدیمی ترین برندهای لوکس جهان، با سابقه ای نزدیک به یک 
قرن در صنعت مد، به نماد ایتالیا در این صنعت تبدیل شده است.

گوچی )Gucci( برندی ایتالیایی در صنعت مد است که عموما با محصوالت 
الکچری در این صنعت و همچنین محصوالت چرمی خاص خود شناخته 
می شود. این برند نزدیک به یک قرن پیش در ایتالیا تاسیس شد و امروز به یکی 

از شناخته شده ترین نام های صنعت مد تبدیل شده است.
گوچی در طول تاریخ خود یکی از مورد احترام ترین و تحسین شده ترین 
برندهای الکچری در صنعت مد بوده است. این برند از زمان تاسیس در سال 
1۹21 که به عنوان یک فروشگاه محصوالت چرمی شروع به کار کرد تا به امروز 
مجموعه ای از طراحی ها و محصوالت منحصر به فرد را به بازار عرضه کرده که 
نمادی از مد الکچری، تولید باکیفیت و طراحی خاص بوده است. از نظر اغلب 
کارشناسان صنعت مد، هنر بی عیب و نقص و طراحی هوشمندانه در تمام اجزاء 

محصوالت این برند نمایان است.
تاریخ گوچی از زمان اولین طراح یعنی گوچیو گوچی که موسس برند نیز بوده تا 
به امروز که الساندرو میشل به سمت مدیریت طراحی آن رسیده، مملو از حوادث و 
اتفاقات ویژه بوده است. اتفاقاتی متاثر از طمع مالی، مشکالت کسب وکار، موفقیت  
و شکست در رقابت های طراحی و همچنین قتل، که تاریخی پر فراز و نشیب برای 

این برند ایتالیایی ترسیم کرده است.

تاریخچه تاسیس
موسس برند گوچی ابتدا به عنوان باربر هتل کار می کرد. گوچیو گوچی جوان 
ایتالیایی متولد 1۸۸1 بود که پس از مهاجرت به لندن، در سال های ابتدایی قرن 
بیستم به عنوان خدمتکارو باربر هتل مشهور ساووی کار می کرد. او پس از چند 
سال به پاریس رفت و همین شغل را در آنجا نیز انجام داد. گوچیو به کیف ها 
و چمدان های لوکس مسافران هتل عالقه مند بود و ایده ی طراحی و ساخت 
محصوالت مشابه چرمی در همان سال های خدمتکاری در ذهنش شکل گرفت.

گوچیو در سال های پایانی حضور در لندن، بازدیدی از کارگاه های تولیدی 
چرم H.J cave داشت تا با روند تولید این محصوالت آشنا شود. این برند در 
تاریخ به عنوان مخترع کیف های دستی الکچری شناخته می شود. گوچی با 
نزدیک شدن به سن ۴0 سالگی به فکر راه اندازی کسب وکار خودش افتاد و پاریس 
را به مقصد فلورانس، محل تولدش در ایتالیا ترک کرد. فلورانس شهری بود که با 
مواد اولیه  باکیفیت در صنعت مد و همچنین هنرمندان زبردست شناخته می شد.

گوچی اولین فروشگاه خود را در سال 1۹20 در شهر فلورانس تاسیس کرد و 
محصوالت چرمی را در آن به فروش رساند. او با حفظ روش های سنتی طراحی و 
تولید محصوالت پوشاک و اکسسوری، روش های صنعتی تولید انبوه را نیز به کار 
گرفت. او در همان شروع کار، هنرمندان و کارگران حرفه ای صنعت چرم فلورانس 

را استخدام کرد تا کیفیت نهایی محصوالت زیر نظر آنها حاصل شود.
اولین مشتریان برند گوچی سوارکاران بودند که انواع لباس ها و اکسسوری  های 
خود را از این برند تهیه می کردند. طراحی کفش های راحتی مشهور گوچی و 
همچنین رنگ سبز و قرمز مشهور این برند از همین زمان شکل گرفت که هنوز نیز 
 loafer به عنوان نمادهای اصلی آنها شناخته می شوند. نکته جالب این که کفش های

برند گوچی تنها کفش های موجود در کلکسیون هنر مدرن نیویورک هستند.
پس از چند سال پسران گوچی با نام های آلدو، واسکو و رودولفو به کمک پدر 
آمدند و کسب وکار خانوادگی به شهرهای دیگر ایتالیا از جمله رم و میالن نیز 
گسترش یافت. برادر دیگر آنها یعنی اوگو نیز در کارخانه مشغول به کار بود. در 
نهایت اوگو و واسکو سهام خود را در شرکت فروختند. محصوالت گوچی در آن 
سال ها شامل اکسسوری های چرمی باکیفیت مانند کیف ها ی دستی، کفش و 

لباس های ابریشمی و بافتنی با طراحی ویژه و منحصر به فرد بود.

گوچی، نماد طراحی و تولید لوکس ایتالیایی

دفتر مدیریت گوچی در فلورانس ایتالیا

گوچیو گوچی موسس برند گوچی



خرداد 1400

34 اخبار صنعت چرم و كفش

پایپوش

نوآوری و گسترش کسب وکار
کمبود مواد اولیه در دوران جنگ جهانی دوم مانعی برای گسترش برند گوچی 
نبود. گوچیو با استفاده از موادی همچون کرباس و چوب بامبو، محصوالت خاص 
خود را در این سال ها تولید کرد که بعدها به امضای این برند نیز تبدیل شد. در 
آن سال ها نماد گوچی دو حرف G بود که با خطوط قرمز و سبز تزئین شده بودند. 
پس از پایان جنگ، تاج گوچی به عنوان نماد برند استفاده شد که شامل یک سپر 
و شوالیه  و روبان های قرمز و سبز بود. این نماد شباهت زیادی به نمادهای شهر 

فلورانس داشت.
پسران گوچیو یعنی آلدو و رودولفو در سال  1۹۵3 تصمیم به گسترش جدی 
فعالیت های برند گرفتند. آنها با تاسیس فروشگاه در شهر نیویورک قدم اول را 
در این مسیر برداشتند. 1۵ روز پس از تاسیس این فروشگاه، گوچیو گوچی 
افسانه ای در ۷2 سالگی از دنیا رفت. ۷ سال پس از تاسیس اولین فروشگاه در 
نیویورک، برند ایتالیایی محل فعالیت خود را به خیابان مشهور پنجم در این شهر 

منتقل کرد. پس از آن فلوریدا، لندن و بورلی هیلز میزبان آنها بود.

ستاره های سینما و مسافران ثروتمند بین المللی در آن سال ها که با 
Jet Set( شناخته می شدند، در دهه های 1۹۵0 و  لقب مسافران جت )
1۹۶0 برای خرید محصوالت خاص این برند به فلورانس سرازیر می شدند. 
ستاره های سینما با پوشیدن محصوالت این برند و ظاهر شدن در تبلیغات 
مختلف و مجله های مد و فشن، کمک بزرگی به گسترش این برند کردند. یکی از 
مشهورترین افرادی که موجب گسترش شهرت گوچی شد، ژاکلین کندی همسر 
رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی جان اف کندی بود. او کیف دوشی گوچی را در 
مراسم مختلف استفاده می کرد و سرانجام نام این کیف در زبان عموم به کیف 

ژاکلین او تغییر یافت.
نوآوری های گوچی در سال های بعدی در بخش طراحی و ساخت، آنها را به یکی 
از مشهورترین برندهای قرن بیستم تبدیل کرد که کپی کردن از طراحی هایشان 
بیش از دیگران بود. آنها در تولید محصوالت از پوست خوک در کنار پوست 
بسیاری حیوانات خاص استفاده می کردند. بعالوه استفاده از کرباس و پارچه  
ساتن برای تولید کیف های ضد آب، به نوآوری ویژه  این برند تبدیل شده بود. 
استفاده از بامبو نیز برای ساخت بند کیف های دستی و بدنه  آنها در این شرکت 

رونق گرفت.
آلدو گوچی در سال 1۹۶0 طراحی ماندگار دو حرف G را برای برند عرضه کرد. 
این طراحی که با سادگی نمایان گر نام موسس این برند بود، در سال های بعدی 
با طرح های مختلف در محصوالت گوچی استفاده شد. عالوه بر این طراحی ها، 
گوچی عبارت Made in Italy را نیز به وضوح در محصوالت خود استفاده 

می کرد و به نوعی خود را نماد این عبارت کرد. 
در سال 1۹۶۴ یکی از طراحی های ویژه  این برند یعنی طرح پروانه ای برای 
پارچه ی ابریشمی عرضه شد که بعدها با اضافه شدن طرح های گل دار لوکس، 
جایگاه ویژه ای در میان لوکس پوشان پیدا کرد. داستان طراحی های گل دار یا 
Flora گوچی به سال 1۹۶۶ و حضور پرنسس گریس همسر شاهزاده ی موناکو 

در فروشگاه گوچی باز می گردد. 
رودولفو گوچی تصمیم گرفت تا زیباترین روسری گل دار را برای پرنسس 
طراحی کند و از طراح مشهور ویتوریو اکورنرو درخواست کرد تا طرحی ویژه 
برای او آماده کند. این طراحی شروع استفاده از طرح های گل دار در مجموعه ی 
گوچی بود که بعدها در انواع محصوالت از کیف تا لباس گسترش یافته و خصوصا 

اولین کارگاه چرم گوچی

رودولفو، آلدو و واسکو گوچی

گوچیو گوچی در کارگاه شرکت در زمان جنگ جهانی دوم
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برای افراد خاص و میهمانی های خاص آماده می شد.
در سال 1۹۷0 و با عرضه  چند محصول جدید در فروشگاه های گوچی، شهرت 
این برند بیش از پیش شد. اولین مجموعه، چمدان های سری رولز رویس بود و 
پس از آن ساعت، جواهرات، کراوات و عینک نیز به محصوالت این برند اضافه 

شدند.

طراحی داخلی خودرو
آلدو گوچی در دهه  1۹۷0 تالش کرد تا بازار فعالیت های برند را به بخش های 
جدید گسترش دهد. او با برند خودروسازی AMC در آمریکا همکاری کرده و 
دنیای مد لباس و طراحی داخلی خودرو را در مدل Hornet این شرکت با هم 
ترکیب کرد. مدل های سال های 1۹۷1 تا 1۹۷3 اولین خودروهای آمریکایی با 
تریم داخلی طراحی شده توسط یک طراح مد مشهور بودند. مدل مخصوصی که 

با طراحی این برند عرضه شد، Sportabout نام داشت.
گوچی در طراحی تریم داخلی این خودرو از رنگ های سازمانی خود یعنی 
قرمز و سبز استفاده کرد و تاج برند را در نمای داخلی درها و همچنین لوگوی 
GG را در پوشش سقف ها کار کرد. این خودرو با رنگ های محدود سفید، سبز و 
بژ عرضه شد. این تریم 1۴2 دالری انتخابی در 2۵۸۴ خودروی ساخته شده در 

سال 1۹۷2 و 22۵2 خودروی سال 1۹۷3 سفارش داده شد.
خودروی بعدی که با طراحی خاص گوچی عرضه شد، یک کادیالک سویل بود 
که در سال 1۹۸۴ توسط یک خودروساز اهل میامی معرفی شد. این خودرو در 
نمای خارجی میزبان لوگوی مشهور دو حرف G روبروی هم بود. در نمای داخلی 
نیز از لوگو و نوشته های مشهور این برند استفاده شده و در صندوق عقب، تعدادی 

از چمدان های لوکس برند گوچی قرار داشت.
در سال 2011 برندهای گوچی و فیات برای طراحی و تولید فیات ۵00 به 
توافق رسیدند. نسخه های ویژه  این خودروی هاچ بک، خطوط مشهور گوچی را 
در بخش های مختلف اعم از کمربند ایمنی تا دسته دنده و کف پوش و بخش های 
دیگر داشتند. در نمای بیرونی نیز این خطوط از زیر پنجره ها تا دور خودرو 
کشیده شده بودند. لوگوی دو حرف G برند نیز در مرکز چرخ های این خودرو 
استفاده شد. مدل بعدی این خودرو یعنی ۵00C نیز با همکاری برند گوچی 

طراحی و تولید شد.

بحران و بازیابی اعتبار
یکی از بزرگترین بحران های برند گوچی در دهه  1۹۸0 رخ داد و آنها را تا مرز 
ورشکستگی پیش برد. ماریتزیو گوچی پسر رودولفو پس از مرگ پدر در سال 
1۹۸3 مدیریت برند را در دست گرفته و عمویش آلدو را اخراج کرد. آلدو در 
سال های بعد به اتهام فرار مالیاتی چند سالی را در زندان گذراند. در ادامه ماریتزیو 
در مدریت گوچی موفق نبود و در نهایت به اجبار سهام خود در برند را در سال 

1۹۸۸ به شرکت بحرینی Investcorp فروخت.
ماریتزیو در سال 1۹۹۵ به دست یک قاتل استخدامی به قتل رسید. این قتل در 
شهر میالن و با شلیک چهار گلوله به ماریتزیو اتفاق افتاد. همسر قبلی ماریتزیو 
یعنی پاتریزیا رجیانی پس از چند سال تحقیقات به استخدام این قاتل محکوم 
شد. در همین زمان، سرمایه گذاران جدید، دومنیکو ِد سوله که دانش آموخته  
آمریکا بود را از شغل وکیل خانواده به مدیر گوچی آمریکا ارتفا دادند و در سال 

1۹۹۵ او را به سمت مدیریت کل رساندند.
ادامه دارد...

کفش های راحتی گوچی یکی از نمادهای اسطوره ای این برند

خانواده  گوچی

ساختمان موزه ی گوچی در فلورانس
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سالمت

وسایل کمکی، وسایلی هستند که برای اصالح 
مشکالت پا و قوزک بدون نیاز به عمل جراحی 
طراحی شده اند. اکثر افراد وقتی عبارت کفی های 
طبی را می شنوند به یاد محافظ قوس پا می افتند 
اما این وسایل می توانند شامل پد پا، کفی کفش، 
قوزک بند و وسایل مشابه باشد. گاهی در صورت 
نیاز استفاده از وسایل ارزان قیمت پیشنهاد 
می شود و در برخی موارد وسایل ویژه ارتوپدی 
تجویز می شود. این امر به مشکل بیمار بستگی 
دارد. این وسایل می توانند فشار را از یک نقطه 
پا برداشته و با توزیع فشار به سایر قسمت ها به 
کاهش درد و تسکین عالئم کمک کند. این امر 
در بیماران دیابتی و افرادی که در معرض خطر 
مشکالت پوستی )فروریزش پوست( قرار دارند 

نیز صادق است.  
و  برای کنترل حرکت  ویژه  قوزک بندهای 
برداشتن فشار از مفاصل ملتهب بسیار مفید 
هستند. این امر باعث کاهش درد در بیمارانی 
نمی توانند عمل  یا  می شوند که نمی خواهند 

جراحی اصالحی انجام دهند.
از کفی های طبی برای پیشگیری و درمان 
اختالالت و مشکالت پا استفاده می شود. حدود ۷۵ 
درصد از افراد در طول زندگی خود دچار مشکالت 
پا، ساق یا کمر می شوند، از وسایل ارتوپدی و 
کفی های مخصوص برای درمان اکثر مشکالت 

شایع پا و کمر استفاده می شود. 

مزایای استفاده از کفی های طبی
اگر از موارد زیر رنج می برید می توانید داوطلب 

مناسبی برای استفاده از کفی های طبی باشید:
 درد پاشنه پا

  قوس پا، صافی کف پا
  درد قسمت توپی پا

  درد و خستگی پا
  تورم عصب
  پینه شست

  بیماری آرتریت
  پینه و التهاب تاندون

  پیچ خوردگی شدید قوزک پا
  اختالف طول پا

  درد زانو، کمر، یا مفصل ران

انواع کفی های طبی
کفی های کاربردی

این کفی ها برای حمایت از عملکرد بیومکانیک 
غیرطبیعی پا طراحی شده است. این کفی ها 
معموال از مواد پلیمری پالستیکی ساخته شده اند 
که از صاف شدن قوس پا جلوگیری می کنند و از 
فشاری که در هنگام دویدن یا راه رفتن بر پا وارد 
می شود، می کاهند. کفی های طبی معموالً پا را به 
یک مبدل متحرک و اهرم محکم تبدیل می کنند. 
این کفی ها از مفاصل، پا و قسمت های مختلف 
آن محافظت می کنند. استفاده از این کفی ها به 

تثبیت وضعیت پا و پیشگیری از آسیب های آن 
کمک می کند. از کفی های طبی برای اصالح اکثر 

ناهنجاری های پا استفاده می شود.

کفی های سازگارکننده
کفی های سازگارکننده، کفی های نرم و محافظ 
هستند که با هدف تسکین درد و اصالح مشکالت 
خفیف پا طراحی شده اند. از این کفی ها برای اصالح 
مشکالت بیومکانیک راه رفتن در کودکان استفاده 
می شود. کفی های سازگارکننده شامل اسپلینت، 
گیت پلیت و نایت بار )وسایلی که برای نگه داشتن 
پا و ساق در زاویه مناسب طراحی شده اند و در 
هنگام خواب استفاده می شوند( که باعث اصالح 
و سازگاری نحوه راه رفتن می شوند. از بریس برای 
اصالح ناهنجاری های پا، ساق، یا مفصل ران نوزادان 
استفاده می شود )به عنوان مثال مشکالت مربوط به 

چرخش مفصل ران به سمت داخل یا خارج(.

کفی های مخصوص کف و قوزک پا
کفی های مخصوص کف و قوزک پا، بریس یا 
ارتوزی است که اطراف قوزک و قسمت پایین پا را 
می پوشاند. این کفی ها به شکل L هستند که روی 
پا ساق بسته می شوند. جنس این کفی ها از فلز، 
پالستیک، چرم، ترکیبی از چند ماده دیگر است. 
در موارد زیر از کفی های مخصوص کف و قوزک پا 

استفاده می شود:

مزایا و انواع 
کفی طبی 
برای درمان 
مشکالت پا
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  کنترل وضعیت و حالت قوزک پا
  جبران ضعف عضالنی ناشی از سکته

  آسیب ستون فقرات، دیستروفی عضالنی
  فلج مغزی
  فلج اطفال

  ام اس و نوروپاتی مغزی
  ثابت کردن قوزک پا و قسمت های پایینی ساق 

در صورت شکستگی یا آرتریت
  ثابت کردن قوزک و مفصل تحِت قابی در پی 

صافی کف پا بهبود عملکرد طبیعی قوزک پا
  کاهش الگوهای نادرست راه رفتن

  افزایش توان راه رفتن

ارتوزهای ورزشی
ورزشکاران پس از آسیب دیدن پا، باید برای 
بازگشت به ورزش از وسایل ارتوز استفاده کنند. 
این وسایل می توانند به بهبود بیمار، محافظت از پا، 
حمایت از نقطه آسیب دیده، و انطباق بهتر مفصل 
کمک کنند. کفی ورزشی برای زنان و مردان 

ورزشکار طراحی شده است. 
این کفی ها در برخی ورزش ها مانند گلف، 
اسمیت، کوهنوردی، فوتبال می توانند تاثیر مثبتی 
بر وضعیت بدن بگذارند، فشارهای ناشی از ورزش 
را کاهش دهند و وزن بدن را تا حد زیادی توزیع 
کنند. شما با پوشیدن این کفی ها احساس راحتی 

بیشتری می کنید.

کفش های طبی ارتوپدی
کفش های ارتوپدی با هدف حمایت از پا و کاهش 
درد در افرادی که از درد پا، قوزک، و ساق رنج 
می برند طراحی شده اند. به طور کلی، عملکرد اصلی 
کفش های ارتوپدی حمایت بیشتر از پا و قوزک 
است و چیزی فراتر از کفش های معمولی هستند. 
طراحی دقیق این کفش ها با توجه به ماهیت 
برای  است.  متغیر  بیمار  سالمتی  مشکالت 
مشکالت مختلف مربوط به پا یا ساق کفش های 

متعددی با طراحی جدید ساخته می شود.
 به طور کلی، هنگامی که بیمار با مشکالتی روبه رو 
است که باعث ایجاد درد هنگام راه رفتن می شود 
پوشیدن کفش های طبی ارتوپدی گزینه مناسبی 

برای آنها محسوب می شود. 
بنابراین اگر پوشیدن کفش های موجود در بازار 
منجربه تشدید درد می شود، یا اگر در وضعیتی 
قرار دارید که پوشیدن کفش های موجود باعث 
خستگی عضله و ایجاد درد در مفصل می شود 
می توانید از کفش های ارتوپدی بهره بگیرید. به 
دلیل آنکه افراد در همه سنین دچار این نوع دردها 
می شوند، کفش های مخصوصی برای کودکان و 

بزرگساالن طراحی شده است.

نحوه ساخت کفی های طبی
پس از آنکه متخصص ارتوپد به بررسی دقیق پا و 
ساق شما پرداخت، ارزیابی های الزم را انجام داد، 

کفش شما را بررسی کرد، و سواالتی را در خصوص 
سبک زندگی شما مطرح کرد؛ قالب پای شما را 
می گیرند. ارتوپد باید قالب پا را بدون تحمل وزن 
تهیه کند. متداول ترین روش برای قالب گیری پا 

استفاده از باند گچی است. 
پزشک باند گچی خیس را دور پا می پیچد. سپس 
قالب تهیه شده به آزمایشگاه فرستاده می شود. 
آزمایشگاه با استفاده از قالب، کفشی مناسب را 
برای شما تهیه می کند که شباهت زیادی به پای 

شما دارد. 
پس از تایید قالب و کفش، پزشک سفارشات 
شما را مبنی بر جنس کفش، ابعاد آن، و مواردی 
که باید برای تولید کفش مورد توجه قرار گیرد، یا 
مواردی که باید برای اصالح قالب رعایت شود را 
به آزمایشگاه ارجاع می دهد. این ارزیابی ها قبل از 

قالب گیری پا انجام می شوند. 
متخصص ارتوپد به طور دقیق ساختار و طراحی 
کفش را برای اصالح عیوب بیومکانیک پا، مشخص 

می کند.
 پس از ساخت قالب مناسب، آزمایشگاه از طریق 

مراحل زیر شروع به ساخت کفش می کند:
قالب را روی صفحه گرافیت یا پالستیک فشار 

می دهند و به آن گرمای زیادی می دهند.
روکشی که از مواد بادوام ساخته شده است به 

پاشنه و قسمت قوس پا وصل می شود.
منبع: کلینیک سالمت پا امید
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مسئولیت پذیری کارمندان؛ عبارتی که درباره اهمیت آن در کسب وکارها بسیار 
سخن گفته شده است. شاید آنچه کمتر به آن پرداخته شده این باشد که چرا با وجود 
همه تالش هایی که برای تقویت مسئولیت پذیری کارمندان انجام می شود، سطح 
آن همچنان در بسیاری از کسب وکارها و سازمان ها پایین است. شاید باید نگرش 
خود را به برخی چیز ها از جمله کارمندان و شیوه ای که آنان را ارزیابی می کنیم تغییر 

دهیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
اگر از کارمندان شرکت بپرسید چقدر چشم انتظار روز ارزیابی عملکرد هستند، 
احتماال می فهمید که بسیاری از آنها دل خوشی از آن ندارند. کمتر واژه ای را مثل 
»ارزیابی« و »مسئولیت پذیری« می توان یافت که به زبان  آوردنش در محیط 
کار باعث نگرانی شود. این موضوع عجیب نیست، چراکه دهه هاست کسب وکارها 
و مدیران شرکت ها روش هایی سخت گیرانه را برای ارزیابی عملکرد سازمان و 

کارکنان خود دنبال می کنند.

مشکل شیوه های فعلی مسئولیت پذیرکردن
مشکل اساسی شیوه های فعلی مسئولیت پذیری کارمندان این است که به آنها 
نمره می دهید. وقتی شما برای ارزیابی عملکرد کارکنان به یک سری اعداد وابسته 
می شوید، به تدریج ماهیت انسانی شغل را فراموش می کنید. با رده بندی کردن 
کارمندان در گروه ها و رتبه های مختلف، زمینه را برای بروز انواع نگرانی و نارضایتی 
فراهم می کنید؛ برای مثال، ممکن است کارمندی که به تازگی از رتبه ۴ به 3 
سقوط کرده است با خود فکر کند که »چطور تونست به من 3 بده؟! من همیشه ۴ 
می گرفتم! حاال فقط به خاطر اینکه باید تعداد مشخصی رو ۴ بده، من رو از لیست 

برترها خارج کرده؟!«
واکنش هایی مانند این نشان می دهند آنچه باید ارزشیابی مفیدی می بود، به 
رقابتی سخت تبدیل شده که روحیه همدلی را بین افراد از بین می برد و رابطه کاری 
بین کارکنان و مدیران یا کارکنان با یکدیگر را تخریب می کند. این موردی استثنایی 
نیست. نتایج پژوهش های علمی عصب شناختی نشان داده اند قراردادن آدم ها در 

دسته بندی های عددی واقعا آنها را ناراحت می کند و به آنها حس ناامنی می دهد.

سه اقدام برای ایجاد تحول در ساختار ارزیابی عملکرد
حال که فرآیندهای ارزیابی و ارتقای مسئولیت پذیری کارکنان نا کارآمدند، برای 
ایجاد تحول چه باید کرد؟ رون کاروکی، پژوهشگر برجسته ای است که 30 سال   در 
این حوزه پژوهش و مطالعه کرده  است، به این نتیجه رسید که برای ایجاد تحول 
در ساختار ارزیابی عملکرد و تغییر فرهنگ این حوزه، رهبران کسب وکارها باید 

سه تغییر نگرش اساسی را در دستورکار خود قرار دهند:
تقویت کرامت و عزت نفس؛ تمرکز بر انصاف؛ تمرکز بر بهبود به جای سرزنش.

 ۱. تقویت کرامت و عزت نفس
مدیران باید پیامد های قضاوت هایشان را درک کنند. تحقیقات عصب شناختی 
نشان داده که آنچه دیگران راجع به ما فکر می کنند روی کیفیت عملکرد ما تأثیر 
دارد. اگر مدیران به این باور برسند که وظیفه آنها نه قضاوت دیگران، بلکه ایجاد 
فضایی برای شکوفایی توانایی ها و افزایش مشارکت فعاالنه کارکنان است، بنیان  
مسئولیت پذیری بین کارکنان را تقویت می کنند. برای رسیدن به این هدف، دو 

روش وجود دارد:
به جای تمرکز روی گزارش های ماهانه یا روزانه اجباری، با کارکنان گفت و گو کنید. 
سؤاالتی این چنینی بپرسید: »این ماه چی یاد گرفتی؟« و »این ماه از کدوم کارت 
بیشتر راضی بودی؟« پرسش هایی از این دست رابطه بین کارمند و مدیر را تقویت 
می کند و باعث می شود کارکنان با اشتیاق از دستاوردها و دشواری هایشان صحبت 
کنند. هنگامی که به جای نظارت و مچ گیری، حفظ کرامت افراد مبنای بررسی 
عملکرد آنها باشد، مسئولیت پذیری ارتقا می یابد. وقتی کارمندان احساس  کنند 
مدیرانشان عمیقا به دستاورد های آنها توجه می کنند، تمایل کمتری به پنهان کردن 
نقاط ضعف عملکردشان نشان خواهند داد. وقتی مدیران به جای مستندسازی 
نقاط ضعف عملکرد، روی موفقیت کارمندان خود تمرکز می کنند، کارمندان تمایل 
بیشتری برای صحبت درباره آن نقاط ضعف و دریافت راهنمایی پیدا می کنند. یکی 
از بهترین روش ها برای بازکردن سر صحبت با کارمندان و گرفتن بازخورد، شنیدن 
داستان آنهاست. به جای تمرکز روی نتیجه نهایی و گفتن یک »خسته نباشید« 

مدیریت

چطور کارمندانی واقعا مسئولیت پذیر پرورش دهیم؟
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یا »آفریِن« ساده، از آنها بخواهید مسیر پرفرازونشیبی را که طی کرده اند برای 
شما شرح دهند. با انجام این کارها کیفیت بازخورد و یادگیری بین کارکنان بهتر 
می شود. همچنین حس ارزشمندی و کرامت نیز بین آنها ارتقا می یابد. در چنین 
محیطی، کارمندان ارزیابی عملکرد را نه یک عمل دشوار، که فرصتی برای ابراز 

وجود، نشان دادن توانمندی های خود و نیز یادگیری می بینند.

 2. تمرکز روی انصاف
بر مبنای پژوهش های رون کاروکی، وجود ساختاری منصفانه برای ارزیابی 
عملکرد باعث بهبود ۴برابری صداقت و مسئولیت پذیری کارمندان می شود. 
وقتی آنها احساس کنند منصفانه ارزیابی می شوند،  تمایل کمتری به پنهان کردن 
اشتباه هایشان دارند و بیشتر در جهت منافع سازمان کار می کنند تا صرفا منافع 
خود. هرچند »انصاف« اصلی بدیهی است،  ساختار ارزیابِی عملکرِد کسب و کارها 
اغلب انصاف را با برابری اشتباه می گیرد. این ساختار به گونه ای رفتار می کند که باعث 
افزایش سوگیری شناختی مدیران می شود و امکان دادخواهی را هم از کارمندان 
سلب می کند. در واقع، چنین ساختارهایی با درنظرنگرفتن تفاوت های فردی افراد، 

در عمل، غیرمنصفانه رفتار می کنند.

دو تغییر مهم در ساختار ارزیابی عملکرد
با اولویت دادن به انصاف به جای برابری، زمینه برای دو تغییر مهم در ساختار 

ارزیابی عملکرد فراهم می شود:
سال هاست که روش های ارزیابی عملکرد عمل افراد 
را از خود افراد جدا در نظر می گیرد. به عبارت دیگر، در 
ارزشیابی ها فردیِت فرد مهم نیست، بلکه صرفا آمار و 
ارقامی که او به آن دست یافته مهم است. این نگرش 
شاید در دوران اقتصاد صنعتی مؤثر بوده، اما امروزه در 
اقتصاد دانش بنیان نمی توان ایده ها و خالقیت ها و در 

یک کالم فردیت فرد را از عملکردش جدا کرد. با این حساب، انصاف این است که 
کارمند و ویژگی های منحصربه فردش را باهم در ارزیابی عملکردش لحاظ کنیم. 

ماهیت مشاغل امروزی است که ارزیابی را شخصی سازی می کند.
دومین تغییری که با تمرکز روی انصاف به دست می آید آشکارشدن تعصبات و 
سوگیری های شناختی است. تحقیقات فراوان روشن کرده اند که کسب و کارهای 
مختلف به خاطر سوگیری شناختی، به طور ضمنی امتیازاتی را به برخی کارمندان 
اعطا یا از آنها سلب می کنند. این سوگیری ها اَشکال گوناگونی دارند،  از تعصبات 
قومی و نژادی گرفته تا باورهای مذهبی و جنسیتی. بازبینی منصفانۀ ساختار و 
فرایند ارزیابی عملکرد با طرح پرسش های کلیدی، این سوگیری ها را آشکار می کند؛ 
پرسش هایی مانند: »شاخص های ارزیابی که به دریافت امتیاز منجر می شود 
کدام  اند؟« یا »چه کسانی این شاخص ها را تعیین کرده اند و بر اساس چه منطقی؟«. 
با منصفانه شدن این فرایند، همه کارمندان، فارغ از سطح استعدادشان، فرصت 

شکوفایی توانایی هایی خود را پیدا می کنند.

تجربۀ کاری یکی از مدیران شرکت های فروشگاهی
برای درک بهتر کاربست انصاف در ساختار ارزیابی عملکرد، رون کاروکی تجربۀ 

کاری یکی از مدیران شرکت های فروشگاهی را تعریف می کند:
وقتی کارم را به عنوان مدیر آغاز کردم، به من تعدادی فرم دادند. فرم هایی با 
جدول های عریض و طویل که باید عملکرد تیمم را در قالب اعداد و ارقام در آن ثبت 

می کردم. با خودم گفتم: »چرا کسی باید چنین کار بیهوده ای انجام بده؟!« بنابراین 
تصمیم گرفتم به جای این فرم ها به سراغ پرسیدن از کارمندانم بروم و بپرسم: 
»به نظرت اوضاع چطوره؟« و آنها اغلب از من سخت گیرِی بیشتری نشان می دادند. 
همچنین از آنها می پرسیدم: »چه نیازهایی داری که بتونم فراهم کند؟« چنین 
رویکردی به نظر من انسانی تر بود. او همچنین به سراغ کارمندان شرکت رفت و از 
آنها خواست در تعیین معیارهای جدید ارزیابی مشارکت کنند. بدین ترتیب، هم 
ساختار ارزیابِی بهتری به دست آمد و هم کارمندان مسئولیت پذیرِی بیشتری برای 
دستیابی به آن معیارها نشان دادند. او می گوید: »وقتی کارمندان در تعیین سطح 
استانداردها مشارکت می کنند، خیلی بیشتر تمایل دارند به آن برسند و اغلب هم از  
آن بهتر عمل می کنند.« برای دستیابی به انصاف،  از کارمندانتان به شکل ناشناس 
نظرسنجی کنید. از آنها بپرسید: آیا فکر می کنند کارمندانی اند که شما بیشتر 
هوایشان را دارید، آیا همه از شرایط منصفانه برای رقابت برخوردارند، و آیا در محیط 

کار بین افراد تبعیض می بینند.

۳. تمرکز بر بهبود به جای سرزنش
یکی از دالیلی که کارمندان از مسئولیت پذیری شانه خالی می کنند ترس و 
شرم ناشی از اشتباه است. با وجود جمله معروف »شکست مقدمه پیروزی است«، 
کارمندان همچنان ناخواسته بیشتر تمایل دارند از مسئولیت  فرار یا فرافکنی کنند. 
علت چیست؟ شاید رفتار مدیران! اگر آنها در دِل شکست هم شایستگی های 
کارکنان خود را ببینند، قطعا زمینه برای تغییر نگرش 

سایرین هم فراهم می شود.
کاتلین هوگان، یکی از مدیران ارشد مایکروسافت 
می گوید: »با رویکرد پذیرش شکست، می توان بین 
رشد و مسئولیت پذیری تعادل برقرار کرد. ما در تالشیم 
تا نه تنها به پیروزی ها پاداش دهیم، بلکه شکست هایی 
را که به رشد و پیشرفت ما منجر شده اند ارج بنهیم. ما 
می خواهیم فرهنگی ایجاد کنیم که در آن گفتِن “نمی دانم اما راهش را پیدا می کنم” 
رایج شود. از نظر ما، یادگرفتن از شکست ها و جبران  آنها نوعی مسئولیت پذیری 

است.«
برای تبدیل ترس و شرِم ناشی از شکست به تالشی مسئوالنه برای بهبود و جبران، 
رهبران باید فروتن و صبور باشند. آنها باید روند و مسیر شغلی کارمند را بنگرند، نه 
صرفا نتایج مثبت و منفی حاصل از تالش او را. همچنین مدیران باید نقش خود و 
ساختار سازمانشان را در شکست های کارمندان بپذیرند. آنها باید از خود بپرسند آیا 

منابع ، ابزار و کمک های کافی در اختیار کارمندشان بوده است یا خیر.

جمع بندی
تغییر ساختار در هر زمینه ای که باشد کار راحتی نیست. این کار همواره زمان بر 
است. هنوز راه درازی مانده تا کسب وکارهای کوچک و بزرگ به این فهم برسند که 
باید در ساختار ارزیابی عملکرد خود تحول ایجاد کنند. با این حال، توجه به کرامت 
کارکنان، ارزیابی آنها به عنوان یک انسان با ویژگی های فردِی خاص و تمرکز روی 
منصف بودن می تواند نقطه شروع این تحول باشد. شما در جایگاه مدیری که ارزیابی 
می کند یا کارمندی که ارزیابی می شود، چه تجربه ای از رویارویی با ساختارهای 
ناکارآمد ارزیابی دارید؟ در محیط کاری شما، معیار ارزیابی چیست؟ آیا فرایند 

ارزیابی را منصفانه می دانید؟ خوب است تجربه تان را با ما در میان بگذارید.
منبع: سایت چطور
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40 اخبار صنعت چرم و كفش

   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 - چین دوشنبه -جمعه ۱۰-۱۳ خرداد ماشین آالت چرم و کفش چرم و کفش گوانژو

www.leshowistanbul.com استانبول - ترکیه پنجشنبه - شنبه 2۰-22 خرداد چرم و خز Le Show

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.cntaysaf.com استانبول - ترکیه چهارشنبه - شنبه 9-۱2 تیر لوازم و ماشین االت کفش AYSAF

www.shoeleather.
vietnam.com

هوشی مینه - ویتنام چهارشنبه - جمعه 2۳-25 تیر چرم و کفش و مواد اولیه چرم و کفش ویتنام

Exporivaschuh.com ایتالیا - گاردا یکشنبه-سه شنبه 27-29 تیر کیف و کفش اکسپوریواشو

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.francal.com.br سائوپولو - برزیل دوشنبه - چهارشنبه ۱-۳ شهریور مد کفش Francal

www.chinaleatherfair.com ونزو - چین جمعه - یکشنبه 5-7 شهریور چرم و کفش و مواد اولیه Leather and shoe Tech

www.aclechina.com شانگهای - چین سه شنبه - پنجشنبه 9-۱۱ شهریور چرم و ماشین آالت ACLE

Euroshoes.com مسکو-روسیه پنج شنبه - یکشنبه ۱۱-۱۴ شهریور کفش و ماشین آالت یورو شوز

Taningtech.com میالن- ایتالیا چهارشنبه - جمعه ۳۱ شهریور -2مهر مواد اولیه چرم و کفش تنینگ-تک

Simac.com میالن- ایتالیا چهارشنبه - جمعه ۳۱ شهریور -2مهر ماشین آالت چرم و کفش سیماک
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