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ســـرمقالـــه

رویدادی بزرگ جهت شکوفایی صنعت

سالم بر همه مخاطبانی که مجله اخبار صنعت چرم و کفش را دنبال می کنند. اردیبهشت ماه را که به بهشت نیز تشبیه کرده اند پشت 
سر گذاشتیم. همزمانی ماه رویش و زندگی با ماه مبارک رمضان، ایام را به گونه ای دیگر برایمان رقم زد و بزرگترین رویداد برای شکوفایی 

صنعت نیز در این ماه رقم خورد. 
 سال ها بود که به دنبال ایجاد یک تشکل کشوری در صنعت بودیم و یک بار هم این تشکل ایجاد شد که توسط اتاق اصناف منحل گردید. 
بعد از آن نیز در تالش بودیم تا اهالی صنعت را متحد و یکپارچه کنیم که در مورد نمایشگاه این موضوع به شکل دیگری رقم خورد و تاکنون 

هم پابرجاست اما در تمام شهر های کشور و صنایع چرم، کیف، کفش، لوازم اولیه و بخش بازرگانی فراگیر نبود. 
این هدف و آرزوی ما با تشکیل کنسرسیوم کشوری تولید و صادرات کیف، کفش و چرم تحقق پیدا کرد. در مصاحبه با انجمن های سایر 
کشورها از ما بابت این موضوع شکوه داشتند که در ایران با چه انجمن یا تشکل دولتی یا خصوصی باید ارتباط برقرار کنند. زمانی که با 
رئیس انجمن آسوماک در ایتالیا مصاحبه داشتم، در پاسخ سئوال من که چرا مثل هند در نمایشگاه ایران هم به صورت گروهی غرفه ندارید 

گفت: ما دقیقا نمی دانیم در ایران با چه تشکلی باید صحبت کنیم!  
از همان وقت به تمام عزیزان اعالم کردیم که باید یک تشکل کشوری ایجاد شود. تقریبا همه اهالی صنعت موافق بودند اما بر اساس 
فرهنگی که در کشور حاکم است حتما باید یک نفر پیش قدم شود. از ما تقاضا داشتند که ما آغازگر این رویداد باشیم اما رسالت ما رسالت 
فرهنگی و مطبوعاتی است و قدرت اجرایی نداشتیم و از طرفی دیگر چون ما و برندمان با بزرگان صنعت رشد کرده ایم، بزرگ شدن ما را 
نمی بینند.  خدا را شکر که جوانان غیور، قوی و مستحکم هنوز در کشور ما هستند و بزرگ مردی از دیار ستارخان پیش قدم شد. دکتر علی 
اژدرکش که خود تولیدکننده است و با مسائل خرید مواد اولیه، کارگر و تولید سر و کار دارد، از طرفی فروشنده و دارای چندین فروشگاه و 
صادرکننده نیز هست و مقام حقوقی ریاست اتحادیه و ریاست کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف را هم در کارنامه کاری خود دارد، تشکیل 
کنسرسیوم کشوری تولید و صادرات را کلید زد.  دکتر علی اژدرکش در کنار دیگر اهالی صنعت در این راه پیش قدم شد و روح زنده یاد 
مدیر کفش ملی را شاد کرد. شعار همیشگی ما تولید 600 میلیون جفت کفش بود که ایشان در اولین نشست تشکیل کنسرسیوم تولید و 

صادرات کفش، چرم و کیف این میزان را به یک میلیارد جفت ارتقاء دارد و ما را به وجد آورد. 
 ما می توانیم اگر بخواهیم و با اتحاد و هماهنگی صنعت در کل کشور این اهداف دست یافتنی است.  آرزو داریم که روزی کنسرسیوم، 
25هزار نفر عضو داشته باشد و تمام دولتمردان و تشکل های خارجی بدانند که باید با کجا ارتباط برقرار کنند و البته این امر مغایر با وظایف 

اتحادیه ها و تشکل ها نیست بلکه مکمل آنها خواهد بود. 
به امید فرداهای بهتر،  شاد و پیروز با ایده های مثبت
افشین شادي مهر
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اخبــــار

موافقت مجلس با تحقیق 
و تفحص از کفش ملی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی موافقت کردند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و 

شرکت کفش ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: شرکت آتیه صبا 
مسئول بخشی از اموال بازنشستگان است، شرکت کفش ملی جهت پرداخت 

بدهی دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شد.
 این کارخانه هزاران کارگر داشت و امروز وضعیت آن به جایی رسیده 
که کارخانه و کارگر وجود ندارند. در صورتی که می توانست در حوزه 
بین الملل دارای شعب مختلف باشد و نقش بسزایی در سودآوری و خدمت به 

بازنشستگان داشته باشد.
وی افزود: بیش از ۱۲ هزار نفر در مجموعه کفش ملی کار می کردند اما این 
مجموعه امروز فقط یک تابلو دارد و زمین آن را فروخته اند. شرکت کفش ملی 
زمین خورده و مجموعه های دیگر کفش تولید می کنند و در فروشگاه های 
کفش ملی به فروش می رسانند. این مجموعه زیان ده است و هزاران میلیارد 

اموال این شرکت در سطح شهرستان ها وجود دارد که زیان ده هستند.
در پایان نمایندگان با ۱۳۳ رأی موافق با تحقیق و تفحص از این شرکت 

موافقت کردند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

مردم توان اقتصادی 
برای خرید کفش ندارند

میزان مصرف کفش برای هر فرد در کشور در سال حدود سه جفت است اما 
متاسفانه مردم به دلیل نداشتن توان اقتصادی، گاهی فقط در سال یک جفت 

کفش می خرند.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران با اشاره به مشکالت این 
صنف گفت: حدود 6 هزار واحد صنفی در حوزه کفش در تهران فعال هستند و 
65هزار نفر در این واحدهای صنفی مشغول به کار می باشند که ۲0 هزار واحد 
صنفی به صورت صنعتی کفش را تولید می کنند. متاسفانه ما در صنعت کفش 
دچار مشکالت زیادی هستیم که برخی از آنها به قوانینی بازمی گردد که در 

40سال گذشته تغییری نکرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه از تولیدکننده در حوزه کفش حمایت نشده و عدم این 
حمایت ها باعث شده تا ما شاهد تعطیلی برندهای شناخته شده ای همچون ملی، 
وین و بال باشیم و ما در واحدهای صنفی کفش دست دوز نیز سال گذشته شاهد 

کاهش 50 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال 98 بودیم.
رسول شجری مشکل اصلی تولیدکنندگان کفش دست دوز را کاهش تولید، 
گران بودن مواد اولیه در بازار عنوان کرد  و  گفت این افزایش قیمت مواد اولیه 
و نبوِد آن در بازار باعث شده تا توان رقابت تولیدکننده داخلی با محصوالت 
بی کیفیت خارجی کاهش پیدا کند. در حال حاضر میزان مصرف کفش برای هر 
فرد در کشور در سال حدود سه جفت است اما متاسفانه مردم به دلیل نداشتن 
توان اقتصادی، گاهی فقط در سال یک جفت کفش می خرند و همین مسئله 

کامال بر روی تولید اثر گذاشته است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
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اخبار

خروج اتباع خارجي از 
صنف سراجان امري 

واجب و ضروري
نقش واسطه ها در نظام 

توزیع لزوما منفی نیست

رئیس اتحادیه سراجان تهران با تاکید بر اینکه خروج اتباع خارجي از صنف 
سراجان امري واجب و ضروري است بیان داشت: متاسفانه 90 درصد فعاالن 
در صنف سراجان از اتباع خارجي تشکیل شده اند، این افراد صفر تا صد این 
صنف را از تولید تا توزیع در دست گرفته اند، هیچگونه مجوز و پروانه کسبي 
هم ندارند. اتباع خارجي با اجاره کردن محل هاي تجاري با قیمت هاي باال، 

صاحب مغازه را راضي و مشتریان را تشنه خود مي کنند.
سید محمود موسوي، رئیس اتحادیه سراجان تهران گفت: در چند سال اخیر 
افاغنه با رسوخ و گسترش در صنف سراجان، کم کم بازار را مال خود کرده 
و در نتیجه ایراني ها که سال هاي زیادي در این کار تبحر داشتند از صنف 

خارج یا ورشکسته شده اند. 
این در حالي است که کاالها را نیز گران تر از حد معمول به مشتریان عرضه 
مي کنند؛ اما مردم تصورشان بر این است که افغان ها ارزان تر مي فروشند 
و این جو  از سال ها پیش در اذهان آنها ملکه شده که ارزان کار مي کنند و 

سخت کوش تر از ایرانیان هستند.
وي با ابراز تاسف از وضعیت حاکم افزود: خودمان، خود زني کرده ایم و باعث 
شدیم تا افغاني ها بازار بسیاري از کاالها را در دست بگیرند. بي توجه به اینکه 
ما ایرانیان باید همدیگر را دوست داشته باشیم تا بتوانیم کشورمان را بسازیم. 
از اتاق اصناف تهران براي بیرون راندن این عده کثیر از صنف سراجان 
کمک مي خواهم. باید فعاالن این حوزه را نجات دهیم و دوباره زندگي را به 

هموطنانم در این صنف برگردانیم.
موسوي ادامه داد: طبق قانون، افغان ها فقط در صورت انجام کارهاي بسیار 
سخت مي توانند در کارخانجات کار کنند. صنف سراجي کار سختي نیست 
و نص صریح قانون اجازه فعالیت را به ایشان نمي دهد. با تکیه بر قانون و 

حمایت اتاق اصناف و اماکن محترم ، این کار سرعت خواهد گرفت.
در صنف سراجان بقدر کفایت هنرمند و کارگر ماهر وجود دارد، مي توانیم 
کاالهاي خود را صادر کنیم، تولیدات ما در حد مدل هاي خارجي است و در 
منطقه همتا ندارد. کشورهاي عراق- ارمنستان- گرجستان- حوزه خلیج فارس 
و ... بازارهاي خوبي براي سراجي است. دولت با حمایت از تولیدات در عرصه 
صادرات کیف و کفش مي تواند با تشکیل تیم ورک، همه تولیدکنندگان را 
با یکدیگر بسیج و این کاال را جایگزین نفت کند، چه بسا از نفت هم درآمدش 

بیشتر باشد.
موسوي در ادامه افزود: تعطیلي هاي سال 99 این صنف و چک هاي برگشتي، 
موجودي در حساب ها باقي نگذاشت و با تعطیلي مدارس، دانشگاه ها، مراکز 
آموزش و... ، لغو مسافرت ها و عدم ورود توریست، تعطیلي زیارتگاه ها و 
عتبات عالیات و... فروش و کسب وکار به درجه کاملي از رکود رسید؛ بنابراین 

توان پرداخت مالیات از حد توان این صنف کامال خارج است. 
سازمان امور مالیاتي به اصناف معافیت مالیاتي اختصاص دهد. مشکالت 
کشور را همه ارگان ها باید بر دوش بکشند، اصناف یک تنه تاب تحمل 

ندارند.
منبع: اتاق اصناف تهران

نمی توان با یک حکم کلی رأی به منفی بودن نقش واسطه ها در چرخه تولید 
تا مصرف داد و باید نقش آنها را در زنجیره بررسی کرد زیرا هم می توانند 

نقش مثبت و هم نقش منفی در بازار کشور داشته باشند.
رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 
اصفهان عنوان کرد: نقش واسطه در نظام توزیع لزوما منفی نیست و اگر از آن 
به شکل درست بهره گرفته شود، در جای خود بسیار هم مفید خواهد بود و 
اهمیت آن به حدی است که در برخی موارد اگر واسطه وجود نداشته باشد، 

زنجیره اقتصادی به کلی قطع می شود.
وی در این باره تاکید کرد: واسطه ها در این سیستم اگر به شکل درست 
به کار گرفته شوند، می توانند در ارتباط با تولید کننده نقش هایی را که 
دولت از ایفای آنها باز مانده، ایفا کنند و به تولید رونق دهند و در عین 
 حال از جای خالی حمایت های دولت از تولید سوءاستفاده و به نفع خود 

عمل کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان مثالی توضیح داد: 
باغداری که برای به ثمر رساندن محصوالت خود نیاز به کارگر، کود و سموم و 
سرمایه در گردش دارد و حمایت های دولت شامل حال او نشده، می تواند این 
حمایت را از واسطه ها دریافت کند، اما اگر همین واسطه ها قصد سودجویی 
داشته باشند، می توانند محصوالت را در قبال سرمایه ای که در اختیار 
تولیدکننده آن محصول قرار می دهند، پیش خرید و آن را باتوجه به زمان 

صالحدید خود وارد بازار کنند.
جهانگیری در این باره تاکید کرد: بنا برآنچه گفته شد نمی توان درباره 
واسطه ها حکم کلی داد و باید نقش آنها را در زنجیره بررسی کرد زیرا هم 

می توانند نقش مثبت و هم نقش منفی در بازار کشور داشته باشند.
منبع: اتاق اصناف ایران

سهم ٥٦درصدی صادرات 
کفش ایران به عراق

رئیس کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه عراق به 
تنهایی سهم 56درصدی صادرات ایران را دارد، گفت: »اما نوسانات قیمت  
ارز و افزایش قیمت تمام شده داخلی باعث شده در بازار ۳۷4 میلیون دالری 
عراق، سهم ایران از ۲5درصد در سال ۲0۱۳ به حدود ۱5.۷درصد در سال 
۲0۲0 کاهش پیدا کند، اما سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از 

۲5درصد به 5۱درصد افزایش پیدا کرد.
علی لشکری از صادرات ۱05 میلیون دالری انواع کفش در سال گذشته خبر 
داد و گفت که صادرات کفش در سال گذشته نسبت به سال ۱۳98 حدود 

۳6.6درصد به لحاظ ارزشی و ۲9درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته است. 
منبع:  ایسنا
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نمایشگاه بین المللی چرم آفریقا به ژوئن 2021 موکول شد
با توجه به اوضاع کنونی جهان و شیوع گسترده ویروس کرونا و تاثیر آن 
بر برگزاری نمایشگاه ها، نمایشگاه چرم آفریقا)PALF( که قرار بود در ژوئن 
۲0۲0 برگزار شود، با تصمیم مسئوالن برگزاری این نمایشگاه قرار است در 
روزهای ۲0 تا ۲۲ ژوئن ۲0۲۱ )۳0 خرداد الی یکم تیرماه ۱400( در مرکز 

نمایشگاه  های بین المللی قاهره مصر برگزار شود.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، در چنین شرایطی تیم برگزاری 
نمایشگاه ، بسترهای الکترونیکی و اینترنتی متعددی را فراهم کرده اند که 
بازدیدکنندگانی که امکان حضور در نمایشگاه  را ندارند، بتوانند از طریق 
فضای مجازی در نمایشگاه حضور داشته و به صورت آنالین معامالت خود 

را انجام دهند.
نمایشگاه بین المللی چرم آفریقا به گفته مسئوالن برگزاری این نمایشگاه، 
دروازه ای برای ورود به بازارهای چرم در آفریقا و منطقه خاورمیانه است تا 

فضایی برای تعامل و ارتباط بین فروشندگان و خریداران چرم باشد.
Pan African Leather Fair :منبع

کاهش 40 درصدی صادرات کفش هندوستان
صادرات کفش هندوستان در سال ۲0۲۱ و از ابتدای شیوع کرونا به اروپا و 

ایاالت متحده آمریکا در مقایسه با گذشته 40 درصد کاهش یافته است.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، منطقه آگرا در هندوستان که به واسطه 
صنعت کفش چرم دست دوز شهرت دارد، در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا دچار رکود شدید شده است. کرونا وضعیت صنعت کفش چرم دست دوز 
را در آگرای هندوستان به ده ها سال عقب تر بازگردانده است به گونه اي که 

صادرات کفش هندوستان 40 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که صنعتگران آگرا امیدوار بودند در سال ۲0۲۱ وضعیت 
صنعت کفش در این منطقه بهبود یابد، اما موج دوم کووید۱9 در هند رو به 

افزایش و این صنعت در حالت سکون است.
به گفته تولیدکنندگان کفش در آگرا، به دلیل افزایش ۳5 درصدی قیمت مواد اولیه 
تولید کفش با مشکل مواجه شده است. روسای شورای صادرات چرم  هندوستان 
)CLE( در دیدار با وزیر دارایی این کشور خواستار لغو ۱0 درصدی عوارض واردات 

چرم شدند. آنها همچنین خواستار بازگرداندن مشوق هاي صادراتي شدند
شاهرو محسن، نایب رئیس اتاق تولیدکنندگان و صادرات کفش آگرا 
)AFMEC( گفت: قیمت مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید کفش40 درصدو 

قیمت مواد اولیه تا ۷0 درصد افزایش یافته است. 
در نتیجه، هزینه ساخت کفش نیز افزایش یافته در نتیجه واحدهای تولیدی در 
تالشند تا هزینه های تولید خود را کاهش دهند. این مسئله بر روی اشتغال تأثیر 
می گذارد چرا که از کارگران روزمزد خواسته شده که روزهای کمتری در هفته 

در محل کار حاضر شوند.
شهر آگرا  65 درصد از تولید کفش مورد نیاز هند و ۲۷ درصد از صادرات کفش 
این کشور را  به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ۲00 واحد تولید کفش 
در آگرا تولیدات خود را صادر می کنند. در هندوستان بیش از ۷500 واحد 
تولید کفش فعال است که برای حدود ۲50 هزار نفر شغل ایجاد کرده است. در 
سال های گذشته صادرات کفش از بیش از 66 میلیون دالر  برای هندوستان 

ارزآوری به همراه داشته است.
International Leather Maker :منبع

افزایش سهم کفش های کتانی در بازار جهانی کفش
نتایج یک نظر سنجي از متخصصان حوزه کفش نشان می دهد که کفش  های 

کتانی و ورزشی، بیشترین سهم را در بازار کفش دارند.
این نظر سنجي که توسط سایت World Footwear از متخصصان حوزه کفش 
در سراسر جهان انجام شده است، نشان می دهد که کفش  های کتانی و سایر 
کفش های مربوط به ورزش، همچنین کفش هایي که رویه آن از منسوجات 

تشکیل شده، بیشترین سهم را در بازار کفش به خود اختصاص داده  اند.
به گزارش اخبار صنعت چرم و کفش، نتایج این نظرسنجي در حالي اعالم شده که 
پیش بیني مي شود در سه سال آینده نیز کفش هاي کتاني و ورزشي در بازار کفش 
بیشترین سهم را خواهند داشت. این در حالي است که متاسفانه سهم کفش های 

چرمی کالسیک به ویژه کفش های مردانه در بازار کفش رو به کاهش است.
World Footwear :منبع

H&M کاهش 21 درصدی فروش
برند پوشاک و کفش H&M از کاهش ۲۱ درصدی فروش محصوالت خود در 

سه ماهه منتهی به فوریه همزمان با اعمال محدودیت های کرونایی خبر داد.
به دنبال افزایش شیوع کرونا و آغاز محدودیت های دوباره، بیش از یک سوم 

فروشگاه های H&M در سراسر جهان تعطیل شد.
طبق آمار  این برند پوشاک و کفش، در سه ماهه منتهی به فوریه ۲0۲۱ 
بیش از ۱40 میلیون یورو ضرر کرده است. این خسارت ناشی از افت فروش ۲۱ 

درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
با اعمال آخرین محدودیت های برای مهار شیوع کرونا، حدود ۱800 فروشگاه 
H&M تعطیل شدند. این در حالی است که فروش آنالین H&M در سه ماهه اول 

سال ۲0۲۱ معادل 5۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
World Footwear :منبع

اخبار خارجي
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اخبار

بریده جراید

حاال دیگر فقط بحث همه گیری نیست 

تقابل کرونا و طبقه کارگر  
کرونا موضوع ثابت این روزهای همه رسانه های دنیا از جمله ایران است.

این ویروس همچنان با سوش های مختلف چینی، انگلیسی، افریقایی و 
هندی در حال یکه تازی در همه وجوه زندگی مردم است. یکی از مسائلی 
که در کشور ما بیش از همه در پروتکل های کرونایی بر آن تاکید می شود 
محدودیت های اصناف است که برمبنای کاهش ترددها و رعایت فاصله 
اجتماعی در دستور کار نهادهای اجرایی کشور قرار گرفته است. اما پس از 
گذشت بیش از یک سال از حضور این ویروس، فعاالن اصناف و کارشناسان 
اقتصاد  برخالف سیاست گذاران سالمت کشور از تاثیرگذاری این نوع 
محدودیت رضایت چندانی ندارند و حتی معتقدند اصرار کلیشه ای در طول 
این مدت بر تعطیلی های اصناف باعث شده تا مشکالتی از قبیل بیکاری 
در قشر کارگر بیش از همیشه ایجاد شود که خود می تواند منشأ معضالت 

اجتماعی دیگر باشد.
به همین بهانه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، به مشکالت اشتغال 
کارگران در دوران شیوع ویروس کرونا پرداخته ایم که شرح آن را در ادامه 

می خوانید:

کارگران و کوه مشکالت کرونا
اگرچه به طور معمول  در جامعه جو رابطه میان کارگر و کارفرما به شکلی 
است که کارفرما را بر مسند قدرت می داند و عقیده دارد در این رابطه 
کارگران مورد ظلم قرار می گیرند، اما فعاالن بازار در این باره نظر متفاوتی 
دارند و هر دو قشر کارگر و کارفرما را زیان دیده قوانین و دستورالعمل ها 
می دانند. در این راستا نایب  رئیس اتاق اصناف ایران درباره وضعیت بازار 
کار در کشور معتقد است اشتغال در شرایط سخت کرونا با ایجاد مشکالت 
مضاعف و چالش های زیادی همراه بوده و در این روند اگرچه یکی از 
بیشترین آسیب ها به کارگران شاغل در واحدهای کسب و کار وارد آمده است 

اما نمی توان این موضوع را از چشم کارفرمایان دید.
جالل الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره وضعیت 
اشتغال کارگران در شرایط سخت عنوان کرد: کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
همواره در کشور ما با مشکالت خاص خود همراه بوده اما در طول ۱5 ماه 
گذشته و با شیوع ویروس کرونا در کشور مشکالت در این بخش مضاعف 
شده است و حتی کسب و کارهای گذشته موجود در کشور نیز در این مدت با 

چالش های زیادی مواجه بوده اند.
شکریه درباره تاثیر این همه گیری در فعالیت های صنفی افزود: تاثیر شیوع 
ویروس کرونا در این مدت به حدی بوده که تعداد زیادی از مشاغل ناچار به 

تعطیلی واحدهای خود و تسویه حساب با کارگران شده اند و حتی مشاغلی 
که در این مدت همچنان به فعالیت ادامه داده اند، به دلیل کاهش درآمد 

ناگزیر به تعدیل نیرو شده اند.
وی افزود: درحال حاضر موضوع کارگران از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ اول 
اینکه این اقشار به عنوان نیروهای فعال کار کشور، برای امرار معاش خود نیاز 
به کار دارند و اعتقاد ما بر این است که کارفرمایان باید سعی کنند نیروهای 

خود را تا حد امکان حفظ کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال سمت دیگر این معادله را وضعیت 
کسب و کار و کارفرمایان دانست و تاکید کرد: در هر حال باید قبول کنیم که 
بیشتر کسب و کارها در کشور ما حاشیه سود چندان باالیی ندارند و وقتی با 
بحرانی مثل همه گیری ویروس کرونا مواجه می شویم که بیشتر کسب و کارها 
را به حالت تعطیل درآورده، نمی توان انتظار داشت کارفرما بتواند برای مدت 

طوالنی و بدون درآمد نیروهای خود را حفظ و حق بیمه آنها را پرداخت کند.
شکریه با اشاره به نقش دولت در این موضوع گفت: تالش های زیادی در سال 
گذشته انجام شد تا شاید با حمایت های دولتی، بخشش و تخفیف برخی 
حقوق دولتی، امکان بیشتری برای کسب و کارها و کارفرمایان مهیا شود 
اما متاسفانه این امر محقق نشد و نمی توان انتظار داشت یک کسب  وکار 
تعطیل شده، حدود یک سال تمام هزینه های مربوط به کارکنان خود را تنها 

به امید دریافت ۱۲ تا ۱6 میلیون تومان حفظ کند.
 ، لیت کسب و کارها شکریه تاکید کرد: با توجه به کاهش میزان فعا
درحال حاضر بسیاری از کارگران شغل خود را از دست داده اند و وضعیت 
معیشتی مناسبی ندارند و اگر شرایط به همین شکل پیش برود، طی ماه های 

آینده نیز بر این میزان افزوده خواهد شد.

به فکر رفع تکلیف نباشیم
البته گروه زیادی از فعاالن حوزه بازار نه تنها معتقدند قوانین فعلی کارفرما 
و کارگر را مورد تهدید قرار می دهد بلکه باور دارند تغییرات قوانین و 
دستورالعمل ها، حتی در دوران کرونا که نیاز به مساعدت نهادهای باالدست 

وجود دارد، به زیان روابط کارگر و کارفرما بـوده است.
در این باره رسول شجری، رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران درباره 
شرایط کارگران در بازار کار امروز کشور عنوان کرد: همان طور که می دانید 
درحال حاضر وضعیت کارگران در کشور به دلیل بروز همه گیری ویروس 
کرونا و کاهش میزان اشتغال، بحرانی است و تعداد زیادی از این نیروهای 
کار با مشکالت معیشتی حاصل از بیکاری مواجهند و متاسفانه در این 
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زمینه دولت و نهادهای تصمیم گیر اجرایی بیشترین تقصیر را دارند و نه تنها 
حمایت مطلوب را از این قشر نکرده اند، که حتی موجب دامن  زدن به بحران 

اشتغال نیز شده اند.
شجری با اشاره به قوانین و دستورالعمل های جدید بیمه کارگران، یادآور 
شد: تا سال گذشته تعداد قابل توجهی از اصناف، مطابق قانون در بکارگیری 
تا 5 نفر کارگر، ملزم به پرداخت ۱0 درصد حق بیمه بودند و بیش از این 
تعداد، مکلف به پرداخت ۳0 درصد از حق بیمه بودند. به طور طبیعی اگر بنا 
به تغییری در این قانون وجود داشت انتظار می رفت با توجه به وضعیت بازار 
کار تصمیم گیران بیمه برای ایجاد رغبت به جذب نیرو از سوی کارفرمایان، 
تعداد نفرات شامل تخفیف را افزایش دهند و برای مثال، به ۱0 نفر برسانند. 
اما متاسفانه نه تنها چنین اقداماتی صورت نگرفت، دیدیم که پرداخت حق 
بیمه کارگران، امسال برای هر تعداد نیروی شاغل به ۳0درصد رسید و بر 

مشکالت کارفرمایان افزود.
این فعال حوزه اصناف در ادامه عنوان کرد: ما در ماه های گذشته در موارد 
متعددی شاهد این نوع تصمیم گیری های غلط بودیم که یکی از بارزترین 
آنها ایجاد محدودیت و تعطیلی صرفا برای اصناف بود که نه تنها منجر به 
کنترل کرونا نشد، بلکه اصناف را نیز با مشکالت بی سابقه ای مواجه کرد. در 
واقع به نظر می رسد تعطیل کردن گاه و بیگاه اصناف در این ایام در حالی که 
اداره ّها و بانک ها همچنان فعال هستند، بیش از اینکه برای رفع بیماری و 

همه گیری باشد برای رفع مسئولیت بوده است.

اشتغالزایی در گرو بقای اصناف است
رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره نقش اصناف 
در اشتغالزایی کشور و تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر این موضوع اظهار 
کرد: بازار نقش بسیار مهمی  در اشتغالزایی کشور دارد و سال هاست که 
سرریز جامعه بیکار ما وارد اصناف می شود و به همین دلیل است که ما 
درحال حاضر با حدود ۳میلیون واحد صنفی ثبت شده در کشور، با توجه به 
جمعیت 80 میلیونی کشور دارای سرانه باالی واحدهای صنفی هستیم. به 
همین دلیل ضرورت دارد تا دست اندرکاران در نهادهای باالدست تصمیم گیر 
در حوزه کسب و کار، همواره این نقش اصناف را مد نظر داشته باشند و در 
سیاست گذاری ها به صالح اصناف که منجر به شکل گیری اشتغال در کشور 
می شود نیز توجه کنند و به جای تصمیم گیری پشت درهای بسته، اجازه 

نقش آفرینی بیشتر را به این قشر بدهند.
وی درباره مشکالت کارگری در حوزه اصناف خاطرنشان کرد: درحال حاضر 
در حال سپری کردن پانزدهمین ماه حضور رسمی این ویروس در کشور 
هستیم و در این مدت می بینیم که بیشترین فشار برای کنترل بیماری و 
قطع زنجیره همه گیری بر دوش اصناف بوده در حالی که براساس آمار رسمی 
کشوری اصناف در بیشترین حالت ۱0 تا ۱۱ درصد می توانند در انتقال 
ویروس کرونا نقش داشته باشند اما همچنان همه بار محدودیت ها به دوش 

این گروه است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه عنوان کرد: به نظر می رسد دولت 
و نهادهای تصمیم گیر برای اینکه در محدودیت ها خود متحمل هزینه نشوند 
به این شکل عمل می کنند در حالی که این شکل از تصمیم گیری ها آسیب 

بیشتری را به کل اقتصاد کشور می زند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: وقتی اصناف کشور تعطیل باشند، درآمدی 

نخواهند داشت و به ناچار باید نیروهای خود را تعدیل کنند. ورود این 
جمعیت زیاد از بیکاران به جامعه پیامدهای منفی برای کشور و عرصه های 
مختلف اعم از تولید، عرضه و تجارت خواهد داشت. شاید در این باره توجیه 
تصمیم گیران این باید که تعطیلی ها در این مدت شامل واحدهای تولیدی 
نبوده است اما با کمی دقت در می یابیم که وقتی عرضه در کشور محدود 
شود، فروش کاهش می یابد و خواه ناخواه تولید نیز کمتر از قبل خواهد شد و 

مشکالت مالی در آن واحدها نیز به تعدیل نیرو خواهد انجامید.
وی درباره تاثیر تعطیلی واحدهای صنفی در همه گیری کرونا، تاالرهای 
پذیرایی را مثال زد و تصریح کرد: صاحبان این واحدها در ابتدا به امید 
عبور چند ماهه از بحران کرونا سعی در حفظ نیروهای خود داشتند اما با 
طوالنی شدن مدت تعطیلی ها همه کم کم به تعدیل نیرو پرداختند و امروز 
می بینیم که در عمل این واحدهای صنفی که در برخی موارد بیش از ۱00 
نفر اشتغالزایی داشتند، از بین رفته اند. این موضوع نه تنها درباره تاالرهای 

پذیرایی، که در بسیاری از اصناف مشاهده می شود.

سخن پایانی
سالمت جامعه نخستین و مهم ترین اصل در چارچوب وظایف حاکمیتی 
است و هیچ موضوع دیگری نمی تواند نادیده گرفتن آن را توجیه کند. با این 
حال، به نظر می رسد تنها اتکا به تعطیلی اصناف و در نظر نگرفتن ابعاد دیگر 
موثر بر همه گیری این ویروس در ماه های اخیر نتوانسته تاثیر مطلوبی در 
کنترل این بیماری بگذارد و در عین حال بر میزان اشتغال کشور نیز تاثیر 
منفی قابل مالحظه ای گذاشته است به طوری که تعطیلی های مکرر اصناف، 
بسیاری از صاحبان کسب و کار را به تعدیل نیرو واداشته است. در نهایت اینکه 
به نظر می رسد اگر قصد نهادهای قانون گذار در حوزه سالمت کنترل بهینه 
همه گیری ویروس کرونا باشد باید از راه هایی غیر از تعطیل کردن اصناف 
-که در شرایط عادی هم در این شرایط مشتری چندانی ندارند- در دستور 
کار قرار دهند که پافشاری بر موضع فعلی، حتی ممکن است بیم از افزایش 

بزه های اجتماعی در نتیجه بیکاری را نیز بر ترس ابتال به بیماری بیفزاید.
پیمان صفردوست،  روزنامه صمت
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گزارش

گردهمایی تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات 
کفش، چرم، کیف و صنایع وابسته در تاریخ بیست 
و هفتم اردیبهشت ماه در محل هتل فردوسی 

تهران برگزار شد.
در این گردهمایی عزت اهلل اکبری تاالر پشتی 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی 
وزارت صنعت- معدن و تجارت، علی فاضلی دبیر 
و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران  و سرهنگ 

مرادی رئیس پلیس اماکن حضور داشتند. 
روسای اتحادیه ها، انجمن ها و بزرگان صنف 
و صنعت در این گردهمایی حضوری چشمگیر 
داشتند. علیرضا جباریان فام رئیس اتحادیه 
کفش تبریز، مسعود بنابیان رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی تبریز، حسن یوسف زاده از 
انجمن کارآفرینان تبریز، مسعود مودتی رئیس 
اتحادیه لوازم کفش تبریز، اکبر زاهدی رئیس 
اتحادیه کفش اصفهان، سید مهدی بهشتیان 
باذری  رئیس انجمن کفش اصفهان، حسین ا
رئیس اتحادیه کفش کرج، ولی اهلل ادیبی نایب 

رئیس اتحادیه کفش کرج، اسداهلل هیدجی رئیس 
اتحادیه کفش فردیس، جعفر آریان رئیس اتحادیه 
کفش هشتگرد، رسول شجری رئیس اتحادیه 
کفش تهران، کاوه آذری نایب رئیس اتحادیه 
کفش تهران، سعید حیاتی رئیس اتحادیه لوازم 
کفش تهران، فرهاد مهرپی نایب رئیس اتحادیه 
لوازم کفش تهران، سید محمود موسوی رئیس 
اتحادیه سراجان تهران، باقر خاکسار رئیس اتحادیه 
کفش اسالمشهر، علی دهقان نایب رئیس اتحادیه 
کفش اسالمشهر، رحیم آقازاده رئیس اتحادیه 
بهارستان، علی اژدرکش رئیس اتحادیه کفش 
ماشینی تهران، محمد علی گلچین از اتحادیه 
کفش ماشینی تهران، علی جباری دبیر هیات 
مدیره کفش ماشینی تهران، محمد محمدی رئیس 
بوالفضل خوشبو رئیس  اتحادیه کفش مشهد، ا
انجمن کفش مشهد، عبدالعلی زاده رئیس تعاونی 
کفش مشهد، علی عسگری رئیس اتحادیه کفش 
هیدج، ابوالفضل فراهانی رئیس انجمن کفش قم، 
مصطفی کرمانی نایب رئیس انجمن کفش قم، 
جواد شعبانزاده عضو هیات مدیره انجمن کفش 

قم، فرزاد طهماسبی رئیس اتحادیه کفش گرگان، 
احمد گازرانی رئیس اتحادیه کفش همدان، قاسم 
سلیمی، ولی رضایی، ابوطالب کنگرانی، محمد 
حسن جانی، عباس کاشفی، عباس نوروززادگان، 
شریفی، سعید اورنگ، شاهین کشاورز، افشین 
شادی مهر و علی شفاهی از جمله افراد حاضر در 

این گردهمایی بودند. 
بتدا دکتر علی اژدرکش، رئیس اتحادیه  در ا
کفش ماشینی تهران و همچنین رئیس کمیسیون 
اقتصادی اتاق اصناف تهران ضمن عرض خوش 
آمدگویی به حاضران، با تاکید بر ضرورت تشکل 
بزرگ صنفی در صنعت کفش، چرم و کیف گفت: 
در حال حاضر وجود تشکل های صنفی و صنعتی 
در بخش خصوصی با نگاه فراگیر و پیگیر منافع 
ملی که ضامن منافع تمام اعضا بوده و در کنار 
حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی مسیر را برای 
رشد و پیشرفت واحدهای کوچک و متوسط در کل 
زنجیره تامین هموار سازد و همچنین بر ساماندهی 
تولید و فروش در داخل کشور اهتمام ورزد و به 
دنبال راه اندازی بازارهای منطقه ای و بین المللی 

بهره گیری از پتانسیل های صنعت کفش 
با ایجاد کنسرسیوم
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جدید باشد نه تنها ضروری است، بلکه تنها راه 
رشد صنعت است. 

افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تشکر از بانیان 
ایجاد این تشکل گفت: ما در وزارت صمت همواره 
سعی کرده ایم تا بخش خصوصی را در کنار 

اتحادیه ها و انجمن ها قرار دهیم. 
در چند سال گذشته چالش های بسیاری را در 
زمینه تولید داشتیم اما با تمام مشکالت ما در این 
سال ها توانستیم رشد تولید را در هر سال شاهد 
باشیم. سال ۱۳99 نسبت به سال ،۱۳98 ۲5 
درصد رشد جواز، ۲۷ درصد رشد اشتغال و ۷4 
درصد رشد سرمایه گذاری را داشته ایم. صادرات 
۱4 درصد افزایش داشته و واردات نیز منفی ۲4 
درصد ثبت شده است. یعنی در زمینه تامین مواد 

اولیه قدم های خوب و موثری برداشته شده است.
افسانه محرابی در ادامه افزود: نگاه ما نگاه 
صادرات محور است و استراتژی ما حمایت از 
تشکل هایی که بتوانند ظرفیت تسخیر بازارهای 
جهانی را داشته باشند. جای خوشحالی دارد که 
تمام منابع را دور هم جمع کنیم و بتوانیم یک ساز 
و کار درست و منطقی را تعیین کنیم. با تشکیل 
کنسرسیوم همه منابع بسیج می شوند. البته برای 
کسانی که اول این راه هستند کار راحتی نیست 
ولی در شرایط فعلی برای رشد صنعت داخلی 
بهترین راه است و صنعتگران به دلیل داشتن 
شرایط سخت و هزینه های باالی تولید چاره ای جز 

حمایت از یکدیگر ندارند. 
کنسرسیومی که قرار است تشکیل شود به 
صورت باز و ساختار افقی- عمودی دارد و قرار است 
که به صورت دائمی تشکیل شود. در این تشکل کل 
زنجیره دیده می شود و با عارضه یابی های مناسب 
می توان مشکالت را به شکل منطقی مرتفع کرد. 

مدیرکل صنایع نساجی و چرم وزارت صمت از 
کمیسیون های پیشنهاد شده در تشکل استقبال 
کرد و افزود: پیشنهاد می کنم دو کمیسیون تکمیل 
زنجیره تامین و کمیسیون توسعه نوآوری و فناوری 

هم به آنها اضافه شود.
وی افزود: تشکل باید با بینشی شفاف شکل 
بگیرد یعنی از ابتدا بستر، ساختار و ساز و کار 
منطقی و مناسب تعریف گردد. وظیفه اعضا کامل 
مشخص گردد و تقسیم وظایف نیز به صورت 
مدیریتی انجام شود تا این کنسرسیوم از لحاظ 
تکنیکی، مالی و عملی با توجه به محدودیت های 
زمانی دچار مشکل نشود. از طرفی دیگر تداوم 

نظارت هیات مدیره در جهت پیشبرد اهداف 
کنسرسیوم الزامی است. 

افسانه محرابی در مورد بسته های حمایتی 
وزارت صمت گفت: با توجه به این که صنعت جزو 
صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته می شود، 
کمیسیون های این تشکل متولی هماهنگی با  
دیگر دستگاه ها هستند و ما می توانیم در مورد 
توسعه فناوری و مواد اولیه به خوبی عمل کنیم و با 
شکل گیری کمیسیون ها از بسته های حمایتی نیز 

استفاده کنید. 
وی در پایان افزود: اعالم آمادگی و همکاری صد 
درصدی با این تشکل را می کنم و امیدوارم شاهد 
پیشرفت در کل زنجیره از تامین مواد اولیه تا ایجاد 
بازارهای بین المللی در این کنسرسیوم باشیم. 
ما نیز در کنار شما پاسخگوی تمام مطالبات 

کارشناسی شده خواهیم بود. 
علی فاضلی دبیر و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف، 
ایجاد این تشکل را بسیار مبارک دانست و افزود: 
یکی از مزیت های کنسرسیوم، قدرت مطالبه گری 
است. اصناف در اقتصاد مقاومتی فوق العاده عمل 
کرده اند ولی متاسفانه نتوانسته اند مطالبات خود را 
به درستی مطرح کنند و ایجاد این کنسرسیوم به 

این بخش کمک فراوانی خواهد کرد.  
علی فاضلی در ادامه گفت: نیم قرن در حوزه 
صنایع کوچک و متوسط و حوزه اصناف با افتخار 

فعالیت کرده ام و معتقد هستم که اگر در مورد 
بنگاه های کوچک و متوسط درست عمل کنیم، 
در بخش اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار بسیار موفق 

خواهیم بود.
عزت اهلل اکبری تاالر پشتی رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز در 
مورد اهمیت جایگاه تشکل های قدرتمند در کشور 
گفت: تشکیل کنسرسیوم های تخصصی باید به 
یک فرهنگ در صنایع و اصناف تبدیل شود. تا 
زمانی که شما جداگانه فعالیت کنید هیچ قدرتی 
نخواهید داشت اما اگر با انسجام و در کنار یکدیگر 
تصمیم گیری کنید به طور حتم قدرت مالی، 
مطالبه گری، سیاسی و صنفی خواهید داشت. در 
این تشکل تولیدات خود را مدرن و به روزرسانی 
خواهید کرد که این امر یک گام اصلی برای حضور 

در بازارهای جهانی و صادرات است. 
ادامه  در  مجلس  صنایع  کمیسیون  رئیس 
افزود: بخش خصوصی باید خودش را باور کند 
و کنسرسیوم یکی از این سازو کارهاست. ما در 
حوزه های مختلف استعدادهای بزرگی داریم که 
باید به آنها فرصت رشد بدهیم. ما در مجلس و در 
کمیسیون صنایع و معادن آمادگی کامل داریم تا 
در خدمت شما باشیم و شما هم با انسجام صنفی و 
تخصصی خود مطالبه گری را از ما و دولت داشته 

باشید. 
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شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری 
و 45 کیلومتری شهرکرد واقع شده است. جمعیت 
این شهرستان کوچک حدود ۲0 هزار نفر است 
که در آن حدود 5 هزار واحد صنفی مشغول به کار 
هستند. هرچند واحدهای تولیدی قابل توجهی 
به نسبت جمعیت این شهرستان مشغول به کار 
شده اند، اما موضوع آن است که این واحدها چندان 
مورد حمایت قرار نگرفته اند. از دل همین شهرستان 
کوچک و ناآشنا زنانی قادر شده اند تا به اندازه تمام 
همت شان، خودشان را باال بکشند و ایجاد اشتغال 

کنند. 
یکی از همین زنان، »محبوبه اسدی« است که 
عالوه بر اینکه قادر شده به ریاست اتحادیه پوشاک و 
هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان اردل نایل شود، 
توانسته است که با ایجاد فروشگاه های پوشاک 
و کفش در این شهرستان، در حد توان خویش 

اشتغالزایی داشته باشد. 
محبوبه اسدی رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان 
اردل و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان 
اردل در گفت وگو با مجله»اخبار صنعت چرم و 

کفش« عنوان کرد: واحدهای تولیدی در شهرستان 
اردل در سطح پایین باقی مانده اند و چندان رشد 
نکرده اند. در تمامی اتحادیه ها حدود 5 هزار پروانه 
کسب و کار داریم و در اتحادیه پوشاک حدود ۲ 

هزار کسب و کار مشغول به کار هستند.
اسدی در پاسخ به این پرسش که اتحادیه کفش 
آیا تحت پوشش اتحادیه پوشاک قرار دارد، عنوان 
کرد: بله، اتحادیه کفش نیز تحت پوشش اتحادیه 
پوشاک فعالیت دارد. در اتحادیه پوشاک، هیات 
مدیره ۷ نفره مشغول به کار هستیم. خود من در 
حوزه کفش فعالیت دارم و واحد کفش فروشی نیز 

دارم، سایرین در حوزه پوشاک هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه رئیس 
اتحادیه شدید و چگونه به اتاق اصناف رفتید، 
عنوان کرد: من در شهرستان اردل نخستین زنی 
بودم که از روستا، تصمیم گرفتم وارد بازار شوم، 
هرچند آن زمان و در روستا، چندان مرسوم نبود که 
یک زن، بازاری باشد و من نخستین زنی بودم که 
از روستا آمدم و در بازار فعالیت خود را آغاز کردم. 
هم اکنون نیز در کار پوشاک و کفش فعالیت دارم 

و یک فروشگاه زنجیره ای در شهرستان راه اندازی 
کرده ام و قادر شده ام که از تمام نقاط شهرستان نیز 

مشتری جذب کنم. 
رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان اردل در پاسخ 
به این پرسش که اجناس مورد نیاز خود را از کجا 
تهیه می کردید، گفت: اجناس خود را چه مردانه چه 
زنانه از تهران  تهیه می کنیم. از آنجا که در شهرستان 
اردل فروشگاه های پوشاک چندانی وجود نداشت، 
مردم بسیار از ایجاد این فروشگاه استقبال کردند و 
در این مسیر نیز مرا تشویق و مورد حمایت خود قرار 
دادند. نام فروشگاه را نیز با عنوان فروشگاه طالئیه 

نامگذاری کرده ام. 
اسدی در پاسخ به این پرسش که چگونه این بانوی 
روستایی رئیس اتحادیه و راهی اتاق اصناف شد، 
عنوان کرد: زمانی که من پروانه برای کسب و کارم 
دریافت کردم، پس از آن در اتحادیه ثبت نام کردم و 
در رای گیری برای رئیس اتحادیه رای نخست را به 
خود اختصاص دادم و با توجه به شناختی که مردم 
از من داشتند، به من رای دادند. در اتاق اصناف 
نیز رای گیری صورت گرفت، من نیز برنامه های 

زنانی که قد کشیده اند

از روستا 
تا 

اتحادیه 
پوشاک 

شهرستان 
اردل

گزارش
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خود را اعالم کردم. سمت من در اتاق اصناف نیز 
خزانه داری است.

راه برای پیشرفت زنان باز است
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان 
اردل در ادامه تاکید کرد: ما در ایران آزاد هستیم و 
برای پیشرفت تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد و 
در ایران محدودیتی برای زن ها وجود ندارد و آنها 
نیز می توانند همپای مردان پیشرفت کنند. برای 
پیشرفت هیچ وقت دیر نمی شود، خود من مادر 
چهار فرزند نیز هستم. همسرم معلم است و بسیار 
مرا همراهی و تشویق می کند. این در حالی است 

که تحصیالت من در حد دیپلم است. 
اسدی با اشاره به سایر فعالیت هایش در شهرستان 
اردل عنوان کرد: من بسیار تالش کردم که در این 
منطقه اشتغالزایی داشته باشم و قادر شده ام که 
ساالنه برای حدود 4 تا 5 نفر از نیروی های جوان 
شهرستان اشتغالزایی داشته باشم که در فروشگاه 
خود من مشغول به کار شده اند. قصد دارم که پس 
از ایجاد شعبه دیگر، تولیدی لباس راه اندازی کنم و 
در این راستا نیز اشتغالزایی داشته باشم. همچنین 
من در روستای زادگاهم و روستاهای اطراف آموزش 
میناکاری داده ام. در تعاونی های استان نیز فعالیت 
دارم و برای برخی زنان اشتغالزایی کرده ام و در این 
راستا هیچگونه تسهیالتی دریافت نکرده ام و از 

سرمایه خود، اشتغالزایی ایجاد کرده ام. 
اسدی درباره مردمان استان چهارمحال و 
خاطرنشان  نیز  اردل  شهرستان  و  بختیاری 
کرد: مردم استان چهارمحال و بختیاری، اصالتا 
لر بختیاری هستند که با زبان لر بختیاری نیز 
صحبت می کنند. مردان گیوه و زنان نیز لباس 
محلی می پوشند. البته مردمان شهر بیشتر لباس 
رسمی کشور را می پوشند و در مهمانی ها از لباس 
محلی استفاده می کنند و در کل مردمانی مهربان و 

مهمنوازی هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که نوع پایپوش بیشتر 
مردم اینجا چیست، عنوان کرد: پایپوش ایرانی 
می پوشند که در ساخت آن حدود 80 درصد از 
چرم مصنوعی و حدود ۲0 درصد نیز از چرم طبیعی 

استفاده می شود.   

تاثیر کرونا بر کسب و کار در سال گذشته
رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان اردل در پاسخ 
به این پرسش که شیوع ویروس کرونا چه تاثیری 
بر کسب و کار این منطقه داشته است، عنوان کرد: 

طی سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
مردم بسیار در مضیقه بودند و من تولیدکننده 
پوشاک مدارس بودم و به صورت خودجوش بیش 
از ۱0کارگاه در زمینه دوخت ماسک احداث کرده و 
۲۲ هزار ماسک باکیفیت پارچه ای تولید کردم که 

به صورت رایگان بین هم استانی ها توزیع شد. 

در آرزوی اشتغالزایی بیشتر
اسدی در پایان عنوان کرد: یکی از آروزی های من 
این است که که بتوانم به اندازه ۱00 نفر اشتغالزایی 
ایجاد کنم. در زمینه محیط زیست نیز عالقمند 
به فعالیت هستم و کمپینی در جهت حمایت از 

محیط زیست راه اندازی کرده ام و در این زمینه اگر 
درآمدزادیی نیز داشته باشیم، قصد داریم که آن 
را صرف مرکز خیریه کنیم. همچنین از گیاهان 

دارویی منطقه حمایت می کنیم تا از بین نروند. 
وی افزود: به صورت شخصی نیز کار آموزشی 
انجام می دهیم و داوطلبانه و براساس نیاز منطقه 
و با یک تیم  قرارداد بسته ایم. با آموزش و پرورش 
و خیرین نیز قرارداد بسته ایم و در زمینه مشاوره 
می دهیم.  ارائه  خدماتی  کنکور  و  تحصیلی 
کالس های تزریقات، فن بیان و ... را در روستاها 
و شهرستان ها هم به صورت حضوری و هم آنالین 

برگزار کرده ایم. 
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رضا حمیدی؛
 کارآفرین 
برتر در ایران

گزارش

رضا حمیدی یکی از کارآفرین های بزرگ ایران است که قصد داریم از 
داستان موفقیت او صحبت کنیم. رضا حمیدی متولد سال ۱۳۱9 در مشهد 

است. او کار کردن را از سنین کودکی و با وجود مخالفت پدرش شروع کرد. 
خانواده او از سطح مالی خیلی باالیی برخوردار نبودند و به همین علت او 
تصمیم گرفت که به هر نحوی که شده با کار کردن، کمک خرجی برای خانواده 
خود باشد. زندگینامه رضا حمیدی نیز مانند دیگر افراد موفق، دارای چالش ها 

و پستی و بلندی های زیادی بوده است.
از همان ابتدا می توان جوهره کار نوآوری را در او دید و به همین جهت 
توانست در طول عمر زندگی خود، تبدیل به یکی از کارآفرین های بزرگ 
در ایران شود. در حال حاضر حمیدی مالک چرم مشهد و تعداد دیگری از 

شرکت های بزرگ در ایران است.
به نظر می رسد، نقطه عطف در زندگی رضا حمیدی، همان کار از دوران 
کودکی است. اگر زندگینامه دیگر افراد موفق را نیز مورد مطالعه قرار دهید، 
متوجه می شوید که آن ها کار را از سنین خیلی کم شروع کرده اند. در واقع 
بازار مانند یک دانشگاه است و می تواند درس ها و آموزش های با ارزشی را 

به ما یاد دهد. 
به عبارتی دیگر قرار گرفتن در مسیر کارآفرینی و موفق شدن در آن، کار 
آسانی نیست و فردی که در این راه قدم می گذارد باید با چالش ها و مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم کرده و بر آن ها پیروز شود. 
حمیدی در طول عمر خود در رشد و توسعه کسب و کار بسیار موفق بوده که 

در ادامه به تعدادی از این موفقیت ها اشاره خواهد شد.
فرش مشهد: حتما تاکنون تعاریف زیادی را از فرش مشهد شنیده اید. این 
شرکت به تولید انواع فرش ماشینی در طرح ها و رنگ های گوناگون مشغول 

است.
فرش نگین مشهد: یکی دیگر از شرکت های مورد تاسیس او بوده که به 

تولید انواع فرش ماشینی مشغول است.
چرم مشهد: یکی دیگر از معروف ترین شرکت هایی است که توسط رضا 
حمیدی شروع به فعالیت کرده است. در این شرکت تولید انواع چرم گوسفندی 

و گاوی با طرح ها و رنگ های مختلف انجام می شود.

از دیگر شرکت های او می توان به پتوی الله، ریسندگی مشهد، رنگرزی 
مشهد و گندم مشهد اشاره کرد. رسیدن به موفقیت در مسیر کارآفرینی فقط 
در کنار تالش و کوشش به ثمر نمی رسد، بلکه باید در این راه از نوآوری و 
خالقیت نیز برخوردار بود. در ادامه به نمونه هایی از خالقیت در کار حمیدی 

نیز اشاره خواهد شد:
  مبتکر و اولین تولید کننده فرش ماشینی مقاوم در برابر گسترش آتش

  طراحی و بهسازی ماشین آالت بافندگی و تکمیل فرش ماشینی
  طراحی و تولید فرش ماشینی با نخ پشم و ابریشم طبیعی

امروزه ایران از حمیدی به عنوان یک کارآفرین برتر یاد می کند. او توانست 
در طی این سال ها به موفقیت ها و جوایزی نیز دست پیدا کند، از جمله:

  سرمایه گذار برگزیده کشور در سال ۱۳84
  واحد نمونه صنعی استان در سال ۱۳84
  پیشکسوت صنعتی نمونه در سال ۱۳85

  واحد تولید کننده محصول برتر در سال ۱۳8۱
  مدیر نمونه سال ۱۳۷۳

این ها فقط بخشی از افتخارات رضا حمیدی در طی این سال ها بوده است.
ما کارآفرینان زیادی در جهان داریم که با تالش و سخت کوشی توانسته اند 
به موفقیت ها بزرگی دست پیدا کنند. یکی از این افراد رضا حمیدی است که 
با تأسیس چندین شرکت، کمک زیادی به رشد اقتصادی در ایران کرده است. 
مانند دیگر افراد موفق حمیدی نیز با سعی تالش و همچنین نوآوری و خالقیت 

توانست به در مسیر کارآفرینی به رتبه های خوبی دست پیدا کند.

اهدای تندیس امین الضرب به رضا حمیدی بنیانگذار چرم مشهد
»رضا حمیدی« بنیان گذار گروه صنعتی مشهد که در حوزه چرم، فرش، نان 
صنعتی و نساجی فعالیت می کند از سوی هیات داوران برای دریافت تندیس 
امین الضرب پنجمین دوره معرفی و شناخته شد. او نیز تندیس امین الضرب 
را از معاون اول رئیس جمهور، شهردار تهران و رئیس اتاق تهران دریافت کرد.

مراسم امین الضرب هر ساله از سوی اتاق بازرگانی تهران و با هدف تقدیر از 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی برگزار می شود.
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»عیب یابی 
در تولید زیره 
پلی یورتان« 

در فضای 
مجازی

»تنها کارفرمایان باهوش به مهارت آموزی، به 
عنوان روشی برای افزایش سرمایه و سود نگاه 
می کنند. به بیان دیگر، این تصور که اختصاص وقت 
به مطالعه و یادگیری هزینه است تفکر شکست 

خورده ها است«. 
 این جمله، یکی از مهم ترین آموخته های ما از 
مطالعه تجربه های جهانی است و آن را شاه کلید 
حل بسیاری از مشکالتی می دانیم که کارفرمایان 

با آن دست به گریبان هستند.  
از این رو در این دوره از سلسله آموزش های 
مهارتی »کارگروه آموزش اخبار صنعت چرم 
و کفش«، این یافته علمی را با بزرگان صنف 
کفش به اشتراک گذاشتیم و نتیجه آن، ثبت 
نام 45 نفر از کارفرمایان حوزه تولید کفش های 
چرمی، اپراتورهای دستگاه تزریق پی یو و فعاالن 
حوزه فروش و مشاغل مرتبط در الیو آموزشی- 
اینستاگرامی عیب یابی در تولید زیره پلی یورتان 
بود. عالوه بر این ۱۱ نفر از حوزه های غیرمرتبط 
مانند طراحان و دانشجویان به جمع هنرجویان 
این الیو آموزشی پیوستند. همچنین حدود 4 نفر 
نیز برای امکان سنجی کار با دستگاه پی یو در این 

الیو آموزشی ثبت نام کردند. 
مهندس رمضان حسن پور، مدرس برجسته مواد 
پلی یورتان با ارائه جزوه آموزشی پیش از برگزاری 
الیو و ارتباط زنده و مجازی با هنرجویان، ایشان 
را با سرفصل های مطالب آشنا ساخت و در ادامه، 
پیوستن یک نفر از خیران صنعت کفش موجب شد 
تا این الیو آموزشی به صورت کامال رایگان برای 

هنرجویان برگزار شود. 

همکاری علی اژدرکش که خود از تحصیل کنندگان 
صنعت کفش است، با  این کارگروه آموزشی موجب 
شد تا ضبط این برنامه در دفتر اتحادیه کفش  های 

ماشینی تهران ممکن شود. 
به این ترتیب در روز ۲۲ اردیبهشت ۱400 الیو 
اینستاگرامی- آموزشی عیب یابی در تولید زیره 
پلی یورتان با حضور 60 نفر هنرجو و ۱0 نفر مدعو 

برگزار شد.
جذاب ترین  از  یکی  پاسخ  و  پرسش  الیو   
بخش های این آموزش بود تا جایی که ما را ترغیب 
کرد تا ادامه این مباحث را مورد بررسی قرار 
دهیم. به این ترتیب، فرم نظرسنجی از کیفیت 
آموزش ارائه شده، نحوه ثبت نام و اطالع رسانی 

و نیز عالقمندی هنرجویان به ادامه این مباحث 
مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این نظرسنجی 
۱00 درصد رای دهندگان موافق ادامه یافتن این 
آموزش ها بوده و 5۳ درصد از ایشان روز جمعه را 

برای اختصاص یافتن به آموزش بهتر دیدند. 
از این رو بر آن شدیم با حمایت مالی بزرگ 
مردی از صنعت کفش بابت تقبل هزینه ها و با 
همکاری مهندس بهروز فرزام تولیدکننده دستگاه 
تزریق پی یو و مهندس رمضان حسن پور مدرس 
مطرح حوزه مواد پلی یورتان این بار الیو آموزشی 
»شناخت دستگاه پی یو« را برگزار کنیم. تا لحظه 
تنظیم این خبر ۱00 نفر برای حضور در این الیو 

آموزشی ثبت نام کرده اند. 
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بیست و هفتم اردیبهشت ماه اولین گردهمایی 
تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات کفش، چرم، 
کیف و صنایع وابسته در هتل فردوسی تهران 

برگزار شد.
در این گردهمایی که به دعوت اتحادیه کفش 
ماشینی تهران انجام گرفته بود، بیش از چهل تشکل 

از سراسر کشور حضور داشتند.
در ابتدا علی اژدرکش رئیس اتحادیه صنف کفش 
ماشینی تهران ضمن خوش آمدگویی به حضار، 
هدف از تشکیل این نشست را ایجاد کنسرسیوم 
و تشکلی واحد برای تولید و صادرات صنایع 
کیف،کفش و چرم عنوان کرد تا با همبستگی و 
همکاری میان همه بخش ها از تامین مواد اولیه 
گرفته تا محصوالت نهایی، بتوان به جایگاه مطلوبی 

در این صنایع دست یافت. 
علی اژدرکش وجود کنسرسیوم ها و تشکل های 
صنفی و صنعتی را در شرایط کنونی و در بخش 
خصوصی با نگاه فراگیر و پیگیر منافع ملی که 
ضامن منافع تک تک اعضا بوده و در کنار حمایت 
از واحدهای بزرگ صنعتی مسیر را برای رشد و 
پیشرفت واحدهای کوچک و متوسط در کل زنجیره 
تامین هموار سازد ضروری دانست و افزود:  عالوه بر 
سامان دهی تولید و فروش در داخل کشور باید به 
دنبال راه اندازی بازارهای منطقه ای و بین المللی 
جدید باشیم که تنها راه رشد و تعالی صنف و صنعت 

است. 

سهم صنایع کوچک و متوسط از کشورهای 
توسعه یافته

علی اژدرکش به جایگاه صنعت کفش در اقتصاد 
دنیا و اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ما جزو صنایع 
کوچک و متوسط هستیم و باید بدانیم که این صنایع 
در اقتصاد دنیا و ایران چه جایگاهی دارند و چه 

جایگاهی می توانند داشته باشند. 
تعاریف مختلفی از صنایع کوچک و متوسط 
عنوان شده است اما به طور معمول کارخانه هایی 
که زیر 500 نفر کارمند و زیر ۲5 میلیون دالر در 
سال گردش مالی داشته باشند، جزو صنایع کوچک 

و متوسط محسوب می شوند. اکثریت فعاالن صنعت 
کفش ما واحدهای کوچک و متوسط هستند. البته 
ما واحدهای بزرگ هم داریم ولی تعدادشان بسیار 
کم است. ما به دنبال توسعه یافتگی هستیم و در 
مسیر توسعه، این که کل اقتصاد یک صنعت را در 
یک جامعه به چند واحد بزرگ بسپاریم کار اشتباهی 

است و در دنیا نیز چنین اتفاقی نیفتاده است. 
وی در ادامه افزود: بهتر است اقتصاد خودمان را با 
دو اقتصاد برتر دنیا یعنی آمریکا وچین در چند مورد 
مقایسه کنیم تا بدانیم که کشورهای توسعه یافته 
چه مسیری را رفته اند. آیا ما باید یک کارخانه را به 
عنوان نمونه بزرگ کنیم و گردش  مالی را افزایش 
دهیم و بازار فروش برایش پیدا کنیم و یا این که باید 
در مسیر توسعه از واحدهای کوچک شروع کنیم و 

کمک کنیم تا آنها بزرگ شوند؟ 
رئیس اتحادیه کفش ماشینی تهران با ذکر این 
مطلب که در آمریکا ۳0 میلیون واحد فعال کوچک 
و متوسط، در چین 40 میلیون و در ایران دو میلیون 
و پانصد و پنجاه و چهار هزار واحد کوچک و متوسط 
وجود دارد گفت: در آمریکا از سال ۲005 تا ۲0۲0 
حدود نصف تولید ناخالص ملی را واحدهای کوچک 
انجام داده اند و در کشور چین این رقم به 59 درصد 
رسیده است. در ایران سهم واحدهای کوچک و 
متوسط در تولید ناخالص ملی تنها ۱۷ درصد است.

در آمریکا 9۱ درصد از صادرات دو تریلیون دالری 
توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می شود و 
85 درصد از این واحدها تنها به یک کشور صادرات 
دارند. به طور مثال بازاری مثل مکزیک یا کانادا را 
پیدا کرده اند و به آن کشور صادرات دارند. این در 
حالی است که در ایران فکر می کنیم باید برندهای 
بزرگی داشته باشیم تا صادرات کنیم و توسعه 
یافتگی به این معنا است در صورتی که ما می توانیم 
مثال یک کارخانه داشته باشیم در خراسان رضوی 
و به دو کشور افغانستان و پاکستان نیز صادرات 

داشته باشیم. 
در چین واحدهای کوچک و متوسط 65 درصد 
صادرات دارند. در ایران ما آمار رسمی نداریم ولی در 
بهترین شرایط بین ۷ الی 9 درصد صادرات توسط 

این واحدها انجام می شود.
علی اژدرکش در مورد اشتغالزایی در واحدهای 
کوچک و متوسط گفت: در چین 68 درصد، در 
آمریکا ۷5 درصد و در ایران حدود ۳0 درصد اشتغال 
در واحدهای کوچک و متوسط داریم. اشتغال این 
واحدها، اشتغال مولد و پایدار است. اشتغال بومی 
و محلی است، اشتغال زنان، معلولین و تازه فارغ 
التحصیالن است. واحدهای کوچک و متوسط، 
اشتغال محلی، بومی و خانوادگی ایجاد  می کنند و 

بسیار به سالمت جامعه کمک می کنند. 
وی افزود، یکی از ایرادهایی که از واحدهای 
کوچک و متوسط می گیرند این است که آنها چون 
گردش مالی کمی دارند نوآوری، تحقیق و اختراع 
در آن انجام نمی  شود در حالی که کامال برعکس 
است. طبق آمار رسمی به ازای هر ۱00 واحد بزرگ، 
۱/۷ اختراع در دنیا اتفاق می افتد و به ازای هر ۱00 
واحد کوچک ۲/65. 60 درصد از اختراعات بزرگ 
در واحدهای کوچک و متوسط انجام می گیرد مثل 
اختراع برق توسط ادیسون، ماشین فورد توسط 

هنری فورد، زیپ و .... 
علی اژدرکش با اشاره به این موضوع که ما 
می توانیم به کل منطقه کفش صادر کنیم گفت: یک 
بار این کار توسط مرحوم ایروانی انجام شده است.  
ما می توانیم به کل کشورهای آسیای میانه، عراق، 

ساماندهی تولید و صادرات 
با تشکیل کنسرسیوم
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پاکستان، افغانستان، کویت، یمن و ... به راحتی 
صادرات داشته باشیم و در این زمینه غیر قابل تحریم 
و جلوگیری هستیم. باید مسیر را برای خودمان باز 
کنیم. در ازبکستان پوشیدن کفش ایرانی باعث 
افتخار است چرا که جایگاه ایران در منطقه به عنوان 
یک کشور غنی و پیشرو و تولیدکننده مد مطرح 

شده است. 

جایگاه صنعت کفش در اقتصاد جهان و ایران
رئیس اتحادیه کفش ماشینی تهران ضمن اعالم 
این که رکورد تولید کفش در سال ۲0۲0 شکسته 
شده است گفت: در سال ۲0۲0، ۲۲ میلیارد جفت 
کفش در دنیا تولید شده است و چرخش مالی 
صنعت کفش در این سال ۱40 میلیارد دالر برآورد 
شده است. از این ۱40 میلیارد دالر بیش از ۷0 

درصد متعلق به کشور چین است.
وی افزود: با توجه به قراردادهای سیاسی و 
اقتصادی که کشور ما با چین دارد باید مراقب این 
رقیب بزرگ که سایه اش باالی سر ما است باشیم 
و اجازه ندهیم تا دست چینی ها به بازار کفش ما 
برسد. در چین صنعت کفش جزو یکی از هفت 
صنایع اصلی در کنار آی تی، اسباب بازی، ذوب آهن 
و.... محسوب می شود. چین یازده میلیارد جفت 
کفش صادر می کند به مبلغ ۷5 میلیارد دالر یعنی 

تقریبا 6/۷ دالر برای هر جفت و از نظر مقدار و مبلغ 
اولین کشور در دنیا است. کشور ایتالیا ۳00 میلیون 
جفت کفش به مبلغ  ۱۱ میلیارد دالر صادرات 
کرده است بعنی تقریبا 40 دالر برای هر کفش و از 
نظر مقدار چهاردهمین کشور در دنیا و از نظر رقم 
دومین کشور در دنیا محسوب می شود. ایتالیا با 
ارزش افزوده موفق به این کار شده است که نشان از 

پتانسیل باالی صنعت کفش دارد. 
علی اژدرکش در ادامه در مورد پتانسیل صنعت 
کفش در ایران گفت: وقتی به برنامه 5 ساله پنجم 
نگاه می کنیم که اهمیت برای صنایع با دانش بومی و 
ارزش افزوده باال، اشتغال زایی و ... در نظر گرفته شده 
است متوجه خواهیم شد که صنعت کفش ما تمام 
این مزایا را دارد ولی صنعت کفش مظلوم واقع شده 
است. ما تمام مزایای رقابتی را داریم و می توانیم 
منطقه را کامل در دست بگیریم و صادرات داشته 

باشیم. 
طبق اطالعات غیر رسمی صنعت کفش در ایران 
بین ۱00 تا ۱۲0 میلیون دالر صادرات دارد. از نظر 
تعداد حدود ۲00 میلیون جفت در کشور پایپوش 
تولید می شود. میزان مصرف سرانه کفش در دنیا 
۳/5 جفت است و در کشور ما و کشورهای همسایه 
نیز همین مقدار است و ما با یک برنامه ریزی ۱0 ساله 
می توانیم بازارهای کشورهای همسایه را در دست 

داشته باشیم. 

10 هدف اصلی تشکیل کنسرسیوم
علی اژدرکش رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق 
اصناف، ۱0 هدف اصلی تشکیل کنسرسیوم را  به 

ترتیب زیر اعالم کرد: 
 رسیدن به هدف تولید یک میلیارد جفت و 

صادرات ۷00 میلیون جفت کفش در سال. 
 تدوین و تصویت سند جامع صنعت برای ۱0- 

۲0 و 50 سال آینده.
 مطالبه گری کارشناسی شده و با صدای واحد از 

مسیری مناسب از حاکمیت.  
 هموار کردن مسیر برای رشد واحدهای کوچک 

و متوسط و تبدیل شدن آنها به واحدهای بزرگ. 
 کمک به برندسازی و ایجاد فضای مناسب برای 

رشد برندهای جوان.
 معرفی بهینه و صحیح محصوالت فاخر ایرانی در 
بازارهای منطقه ای و بین المللی و ایجاد بازارهای 

صادراتی جدید.
 تقویت نمایشگاه های داخلی و شرکت هدفمند 

و سازمان یافته در نمایشگاه های بین المللی. 

 رفع موانع تعیین مواد اولیه و کمک به عرضه مواد 
اولیه متنوع و با کیفیت به تولیدکنندگان داخلی.

 آموزش فنی و علمی نیروی کار مند مورد نیاز 
صنعت.

 ساماندهی و کمک به رشد شبکه فروش داخلی 
تبلیغات  و  مناسب  سازی  فرهنگ  طریق  از 

تلویزیونی.
در ادامه علی اژدرکش کمیسیون های تخصصی 
که باید در کنسرسیوم ایجاد شوند را نام برد که 

شامل عناوین زیربود:
-کمیسیون مواد اولیه 

-کمیسیون رفع موانع  تولید
-کمیسیون پشتیبانی از صادرات

-کمیسیون نمایشگاهی
-کمیسیون آموزش

انواع راه های قانون موجود جهت ایجاد 
کنسریوم

رئیس اتحادیه کفش ماشینی تهران در ادامه برای 
این که کنسرسیوم تولید و صادرات چهارچوب 
قانونی داشته باشد راه های مختلفی را برای ثبت 

تشکل پیشنهاد داد. 
شرکت ها،  ثبت  اداره  در  کنسرسیوم  ثبت 
فدراسیون و کنفدراسیون در اتاق بازرگانی،  ثبت 
در کانون کارفرمایی کشوری در وازرت کار و رفاه 
اجتماعی، اتحادیه صادراتی در اتاق اصناف ایران و 
ثبت در اتاق تعاون ایران از جمله راه کارهای ایجاد 

تشکل بودند. 
علی اژدرکش مسیر کارشناسی ایجاد این تشکل 
را با اتکا به خرد جمعی دانست و افزود: در ابتدا باید 
هیات امنا تشکیل گردد. سپس با انتخاب شورای 
مشورتی، هیات موسس نیز تشکیل گردد و اولین 
مجمع عمومی با حضور هیات امنا برگزار گردد. در 
این مجمع انتخابات هیات مدیره و کمیسیون های 
مرتبط انجام می گیرد و سپس مراحل عضو گیری از 

اعضا آغاز خواهد شد. 

منابع مالی 
 در پایان علی اژدرکش راه های تامین منابع مالی 
جهت رسیدن به اهداف عالی تشکل را تمرکز بر 
مشارکت اعضا و کمک های مالی آنان جهت شروع 
به کار مجموعه، دریافت حق عضویت ساالنه از 
اعضا، استفاده از بودجه های تصویب شده در اتاق ها 
و وزارت صمت و سایر ارگان ها و تعریف منابع جدید 

مالی و کسب درآمد برای مجموعه ذکر کرد. 
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مهدی صفری فعال حوزه صنعت چرم و کفش در 
گفت وگو با اخبار صنعت چرم و کفش عنوان کرد: 
من ۲0 سال و پدرم حدود 50 سال است که در حوزه 
کفش مشغول به فعالیت هستیم. به صورت خاص 
کفش چرمی مردانه تولید می کنیم. البته کار با چرم 
محاسن و معایب خودش را دارد. در عین حال ما به 
کارگران خود، کار با چرم را از صفر تا صد آموزش 
می دهیم. صفری در ادامه با اشاره به این موضوع 
که تولیدکنندگان مظلوم ترین قشر جامعه هستند، 
خاطرنشان کرد:  مسائلی چون تامین اجتماعی، 
شهرداری و ... فشارهای بسیاری بر تولیدکنندگان 
وارد می کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد 
اولیه شما به راحتی قابل تامین است، عنوان کرد: تا 
پیش از این با بازار در ارتباط بودیم و مواد اولیه مورد 
نیاز خود را از این طریق تامین می کردیم. پس از آن 
با کارخانه ها ارتباط گرفتیم و  بیشتر چرم های ما از 

نوع ایرانی هستند.

تامین مواد اولیه از داخل
این تولیدکننده کفش با اشاره به این موضوع که 
ارتباط مستقیم با تولیدکننده مواد اولیه برای ما به 
مراتب بهتر است، بیان کرد:  زمانی که ارتباط بین ما 
مستقیم است، مسائل و مشکالت بین ما به خوبی 
درک می شود، از این رو بهتر است که واسطه ای 
در میان نباشد. از سوی دیگر از تجربه های آنها نیز 
بهره می گیریم.  صفری همچنین در پاسخ به این 
پرسش که آیا از کاالی خارجی به هیچ وجه استفاده 
نمی کنید، عنوان کرد: به صورت محدود برخی مواد 
که مصارف خاص دارند را وارد می کنیم، اما بیشتر 
مواد اولیه مورد نیاز ما از طریق داخل تامین می شود. 

از چرم ایرانی راضی هستیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از چرم ایرانی 
راضی هستید؟ عنوان کرد: به نسبت جنس خارجی 
برخی مشکالت وجود دارد، اما در کل ما از چرم 

ایرانی راضی هستیم. 
این تولیدکننده کفش با اشاره به تهیه سایر ابزار 
مورد نیاز خود اظهار کرد: برخی مواد اولیه مانند 
چسب و ... را نیز از بازار و کارخانه تهیه می کنیم. 
صفری در پاسخ به این پرسش که اگر به ۲0 سال 
پیش بازگردید، آیا همچنان به کار در صنعت کفش 
بازمی گردید، گفت: بله حتما در همین حوزه مشغول 
به کار خواهم شد، چراکه من همواره عاشقانه در این 

کار مشغول به فعالیت بوده و هستم. 
وی در برابر این موضوع که ما شنیده ایم که 
کفش های شما در بوتیک های تهران به فروش 
می رسد از این بابت ناراحت یا خوشحال هستید، 
گفت: هرچند کفش های ما با سه برابر قیمت در 
تهران به فروش می رسد، اما از این بابت ناراحت 
نیستم. آنها نیز مشکالت خود را دارند، اما همان گونه 
که صنایع باالدست مرا درک می کنند و در تهیه مواد 
اولیه با ما تعامل دارند، کسانی که در پایین دست ما 
قرار دارند نیز باید ما را درک کنند. همین فروشگاه ها 
مجبور هستند که مالیات های کالنی را پرداخت 
کنند. در هر صورت آنها هم با مشکالت خود روبه رو 

هستند. 

فروش آنالین هزینه های سربار را از بین می برد
این فعال حوزه کفش در ادامه با اشاره به این 
موضوع که این روزها شکل فروش مدام در حال 
تغییر است، توضیح داد: بیشتر فروش ها آنالین و 

اینترنتی شده اند و این روش ها می توانند هزینه های 
سربار را از بین برده و از این طریق فاصله تولیدکننده 
و مصرف کننده را از بین ببرند. با این روش می توان 
متوجه تقاضا، سلیقه و نیاز مشتری شد؛ این در حالی 
است که تا پیش از این واسطه ها این اجازه را به ما 
نمی دادند و من معتقدم که اگر واسطه ها نباشند، 
ما خیلی موفق تر عمل می کنیم. صفری همچنین 
خاطرنشان کرد: از آنجا که من کارم را دوست دارم، 
از کارم راضی هستم، اما در کل هزینه های سربار 

افزایش یافته و سود ما به صورت حداقلی است. 

نقش اتحادیه ها چیست؟
در پایان گفت وگو را با حسین صفری پدر مهدی 
صفری ادامه دادیم. حسین صفری بیشتر از 
اتحادیه ها گالیه مند بود و عنوان کرد: در سراسر 
دنیا، اتحادیه ها برای تولیدکنندگان بسترسازی 
می کنند، این در حالی است که در ایران همه امور 
رانتی شده است، یعنی کسانی که صاحب سمتی در 
اتحادیه می شوند، بیشتر به دنبال منافع شخصی 
خود هستند. پرسش من این است که کسانی که 
به اتحادیه کفش راه یافته اند، چه کمک و خدمتی 
به این صنعت کرده اند، جز اینکه بیشتر به دنبال 
منافع خود بوده اند. وی ادامه داد: باید از تولیدکننده 
حمایت کرد. برای نمونه زمانی که من به چین 
یا کشورهای اروپایی می رفتم، می دیدم که آنها 
تولیدکننده را الی پر قو می گذارند تا کوچکترین 
استرسی به آنها وارد نشود، چراکه اساس و پایه های 
یک کشور را تولید آن شکل می دهد، در حالی که 
در کشور ما  صنعت کار و تولیدکننده ضعیف است و 

دولت چندان از آنها حمایت به عمل نمی آورد.  

مهدی صفری تولیدکننده کفش:

بدون واسطه ها
 بهتر کار می کنیم

بازار کفش اسالمشهر یکی از بزرگترین و معروف ترین مراکز تولید کفش در کشور به شمار می رود. ما به یکی از کارگاه های کفش در اسالمشهر رفتیم. در این 
کارگاه کفش های چرمی مردانه و حتی زنانه هم دوخته می شود. صاحبان این کارگاه پدر و پسری هستند که بیش از نیم قرن در این حوزه مشغول به فعالیت 
هستند. حسین صفری 50 سال است که  در حوزه تولید کفش فعال است و پسرش مهدی صفری نیز ۲0 سال است که در کنار پدر فعالیت می کند.. مجله اخبار 

صنعت چرم و کفش با مهدی صفری به گفت وگو نشسته است. 
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انمیانمی انمی

از آنجایی که کشور عزیزمان ایران با توجه به 
شرایط موجود، بیش از پیش نیازمند حمایت از 
تولیدکنندگان می باشد، شرکت دانش بنیان 
رسام پلیمر نامی بر آن شد تا در جهت پشتیبانی 
از تولیدکنندگان صنعت کفش، سیستم پی یو 
پیشرفته با دانسیته پایین را تولید و به بازار عرضه 

نماید.
 این سیستم جدید که با نام تجاری LM عرضه 
می شود، با توجه به درخواست و نیاز مشتریان در 
جهت کاهش هزینه ها، طراحی و تولید گردیده 

است. 
الزم به ذکر است که یکی از روش های کاهش 
هزینه های تولید تأمین مواد اولیه ارزان قیمت 
بوده است اما در بسیاری از موارد، استفاده از آن 
موجب افت چشمگیر کیفیت محصول می شود 
که در نهایت، هزینه های جبران ناپذیری را برای 
تولیدکننده به ارمغان آورده و عرصه را برای رقابت 

تنگ می کند. 
حال چگونه می شود با حفظ کیفیت محصول 
نهایی، قیمت تمام شده مقرون به صرفه و قابل 

رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد؟
در صنعت کفش و زیره کفش، جدیدترین راهکار 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولید شده، 

استفاده از سیستم های پیشرفته دانسیته پایین 
 Extra یا اصطالحاً سیستم های فوق سبک )
Light( است که باعث کاهش مصرف مواد داخل 

قالب می شود. 
شرکت دانش بنیان رسام پلیمر نامی برای 
اولین بار در ایران  با استفاده از طراحی منحصر 
بفرد خود پس از طی کردن مراحل موفقیت آمیز 
آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در عین حال با حفظ 
کیفیت و استحکام، بدون جمع شدگی و راحتی 
در تولید توانسته سیستم های فوق سبک با نام 

تجاری LM را به بازار عرضه نماید که در مقایسه با 
سیستم های پی یو کفشی موجود، می توان کاهش 

مصرف مواد تا میانگین ۱5 درصد  را شاهد بود.
 این مقدار نه تنها تأثیری بر کیفیت محصول از 
قبیل قدم زنی، دوام و انعطاف پذیری ندارد بلکه 

دارای جلد قوی و ظاهر بسیار عالی است. 
همچنین از دیگر مزایای استفاده از این محصول 
نوین پاسخگویی به تمام نیازهای تولیدکنندگان 
است و در تمامی مقادیر درخواستی Shore A )از 
نرم ترین حالت زیره تا سخت ترین( ارائه می گردد. 

توسط گروه صنعتی نامی 
انجام شد

تولید پی پو 
پیشرفته 
فوق سبک

 برای اولین بار 
در ایران
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بهروز فرزام مدیرعامل شرکت ماشین سازی ام گروپ در گفت وگو با مجله 
»اخبار صنعت چرم و کفش« درباره کارخانه جدیدی که راه اندازی کرده اند، 
گفت: اینجا را دفتر مرکزی کرده ایم و تمرکز ما برای فروش در این بخش است 
و به صورت کلی چند مجموعه را به عنوان زیرمجموعه خود اداره می کنیم. این 
واحد دو طبقه با چهار سالن دارد که سالن باال را به تراشکاری و یک بخش را نیز 
به قطعالت مونتاژ و بخشی را هم به آهنگری اختصاص داده ایم. یک بخش نیز 

فروشگاه خواهد شد که تمام قطعات پی یو را آنجا خواهیم گذاشت. 
وی در پاسخ به این پرسش که کارخانه قبلی را چه کار کرده اید، گفت: به 
احتمال زیاد آن کارخانه را برای تولید ایستگاه ها خواهیم داشت که هم اکنون 
در جای دیگری انجام می شود. دستگاه های آن را به این کارخانه جدید انتقال 

می دهیم. 

اداره 4 کارخانه
این فعال حوزه ماشین آالت صنعت کفش خاطرنشان کرد: هدی که ما تولید 
می کنیم با باالترین فناوری اروپا تولید می شود و با افتخار می توان عنوان کرد 
که این هد در ایران تولید شده است. فرزام در پاسخ به این پرسش که چگونه 
4 کارخانه را می توانید مدیریت می کنید، خاطرنشان کرد: از یک سو مدیریت 
یک امر ذاتی است، البته از سوی دیگر نیز باید علم و تخصص آن را فراگرفت. 
این 4 کارخانه متعلق به خود من است، در حالی که به غیر از این موارد، من با 
کارگاه های دیگری نیز همکاری می کنم. ممکن است در یک کارگاهی با ۳0 نفر 
نیرو در ماه بتوان یک دستگاه ساخت و در کارگاهی دیگر با همین میزان نیرو، 
چندین دستگاه ساخت که این بهره  وری به چگونگی مدیریت یک مجموعه 

بازمی گردد. 

ماشین سازی ام گروپ آماده 
حضوری پرقدرت در نمایشگاه است

ماشین سازی ام گروپ جزو شرکت های جوانی به شمار می رود که در حوزه ساخت ماشین آالت صنعت کفش، طی چند سال گذشته مسیر رشد را طی 
کرده است. مدیرعامل جوان این شرکت تمام توان خود را به کار گرفته است تا با ساخت ماشین آالت این حوزه نیاز بازار را پوشش بدهد، به گونه ای که دیگر 
نیازی به واردات نباشد. تمام تالش این مجموعه آن است که با حداقل قیمت دستگاه های ماشین سازی حوزه کفش را روانه بازار کنند، بدون اینکه از کیفیت 

این دستگاه ها کاسته شود. 
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وی ادامه داد: کارگاه هایی در مرز تعطیل شدن قرار داشتند که من قادر شدم 
آنها را زنده و دوباره وارد بازار کار کنم، هم اکنون این کارگاه ها تمام وقت کار 
می کنند. باید از تجربه این کارگاه ها استفاده کرد، چراکه این کارگاه ها دارای 
تجربه های باالیی هستند، منتهی ممکن است که در زمینه فروش و بازاریابی 
با مشکالتی روبه رو باشند، وگرنه از نظر تخصص و کیفیت با مشکلی روبه رو 

نیستند. 
مدیرعامل شرکت ام گروپ در ادامه خاطرنشان کرد: ما ماهانه 6 دستگاه 
ساخته و به فروش می رسانیم، این در حالی است که توان ساخت ۲0 تا ۳0 
عدد را نیز به صورت ماهانه داریم. در حال حاضر سفارشات ماه های مرداد و 
شهریور ما پر شده است. با توجه به این موضوع اگر قصد داشته باشم که به حوزه 
صادرات نیز ورود پیدا کنم، به راحتی ۳0 دستگاه را می توانیم بسازیم. در این 
راستا نیز برنامه ریزی الزم را انجام داده ایم و ساخت قطعات نیز برای این امر 

بسیار مهم به شمار می رود. 
فرزام در ادامه با اشاره به این موضوع که ساخت قطعات ماشین آالت در 
حوزه کفش در کشور ترکیه بسیار پیشرفت کرده است، گفت: این در حالی 
است که ما در ایران به آن کیفیت مورد نظر نرسیده ایم، البته به جرات می توان 
گفت که آن قطعاتی که ما می سازیم قوی ترین و بهترین قطعات است. برای 
نمونه دستگاه سی ان سی که ما تولید می کنیم، 8 میلیارد تومان و ابزاری که 
روی دستگاه آن سوار می شود،۱60 میلیون تومان قیمت دارند. استفاده از این 
دستگاه هاست که کیفیت کار را ارتقا می بخشند. ما برای نمونه تعداد۳00 هد 
در دست ساخت داریم، تمام قطعات آنها به هم دیگر می خورد. اگر به هر فرد 
فنی این قطعات را نشان بدهیم، نمی تواند ایرادی به آن بگیرد، چراکه تمام 

اصول و استانداردهای آن رعایت شده است. 
این مدیر جوان در حوزه ساخت ماشین آالت در ادامه خاطرنشان کرد:  ما 
در حال طراحی یک هد جدید هستیم که مشکل سوپاپ را برطرف می کند، 
چراکه یکی از معضالت صنعت کفش، همین مشکل است و ما نیز در طراحی 
برای برداشتن این سوپاپ هستیم، زیرا زمانی که سوپاپ نشتی می دهد، 
سبب کاهش کیفیت کار می شود. ما نیز با این طراحی از ضایعات و پرتی کار 

جلوگیری به عمل می آوریم. 
فرزام ادامه داد: مجموعه کاری که انجام می دهیم با یک فناوری جدید و باال 

و به صورت حرفه ای است تا کار را بتوان به نحو احسن انجام داد. 

دستگاه هایی که می خواهیم بسازیم
وی در پاسخ به این پرسش که قصد ساخت چه دستگاهی را دارید، عنوان 
کرد:  پس از روتاری، قصد ساخت دستگاه رنگ و کانوایر رنگ را داریم. این 
دستگاه به صورت تک کابین، تک رنگ و 60 ایستگاه است که به دو صورت 
اتوماتیک و نیمه اتوماتیک آن را خواهیم ساخت که هزینه آن بسیار پایین 
است، این در حالی است که بازار بسیار به آن نیاز دارد. اگر مقدور باشد در 

نمایشگاه هم روتاری و هم این دستگاه را ارائه خواهیم کرد. 
همچنین دستگاه شست وشوی زیره را نیز قصد داریم که به نمایشگاه 
بیاوریم، تالش کرده ایم تا این دستگاه را به گونه ای بسازیم که هزینه های آن 
کاهش پیدا کند. در حال حاضر دستگاه رنگ و شست و شوی زیره در بازار 
بسیار مورد نیاز است، چراکه هر کارخانه ای باید هم دستگاه رنگ و هم شست 
و شو داشته باشد. دستگاه رنگ ایتالیا دو میلیارد تومان قیمت دارد؛ از همین 
رو خرید خارجی آن به صرفه نیست، اما اگر ما بتوانیم این دستگاه را بسازیم در 

نهایت با 500 میلیون تومان آن را به بازار عرضه خواهیم کرد.  
وی درباره قیمت ماشین های شست و شو نیز عنوان کرد:  ماشین های شست 
و شو نیز بین ۱50 تا ۲50 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. هرچند قیمت 
آنها بستگی به این موضوع دارد که چگونه ساخته شوند، چراکه هم اکنون در 
بازار این دستگاه ها ۷00 میلیون قیمت دارند. من قصد دارم که این دستگاه 
را با قیمت تمام شده بسیار پایین بسازم که دیگر واردات آن به هیچ عنوان 

به صرفه نباشد. 
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هدف اصلی ما، تمرکز بر نمایشگاه است
مدیر عامل شرکت ام گروپ با تاکید بر این موضوع که هدف کلی ما افزایش 
تولید است، خاطرنشان کرد: البته هدف اصلی ما تمرکز بر حضور در نمایشگاه 
است و تا زمان نمایشگاه اگر ۲0 دستگاه مختلف نداشته باشیم، از پای نخواهیم 

نشست. 
فرزام در ادامه بیان کرد: در این راستا نیز اگر همکاران بخواهند همکاری 
داشته باشند، ما استقبال می کنیم. تنها به این شرط که با کیفیت مورد نظر 
ما پیش بروند، چراکه ما به دنبال کار باکیفیت و با قیمت مناسب هستیم. هر 
چند ما همواره به  دنبال کاهش قیمت  تمام شده بوده ایم، اما نه به این بها که از 
کیفیت کار خود بکاهیم؛ چراکه سیستم بازار به گونه ای است که اگر کار بدون 

کیفیت تولید کنید، شما را حذف خواهد کرد. 

مشتری ها از ما راضی هستند
وی در ادامه تاکید کرد: تمام مشتری ها از دستگاه های ما راضی هستند، 
هرچند ما در ابتدای راه هستیم و ادعایی نداریم که۲0 سال ماشین ساز بوده ایم، 
اما ادعا می کنیم که با تمام توان خود کار می کنیم و اگر مشکلی نیز وجود 

داشته باشد، سعی در برطرف کردن آن خواهیم داشت. 
فرزام یادآور شد: برخی مدعی می شوند که ما مونتاژکار هستیم، اما من 
می گویم تا زمانی که نتوانیم یک قطعه ای را باکیفیت بسازیم، چه دلیلی دارد 
که قطعه بی کیفیت بسازیم که دود آن به چشم مشتری برود. اگر نتوانیم 
قطعه ای استاندارد بسازیم، بهتر است که از یک قطعه خوب خارجی استفاده 

کنیم تا محصول خوب تحویل مشتری بدهیم. 
مدیرعامل شرکت ام گروپ تصریح کرد: تا سه/ چهار ماه آینده تمام لوازم 
ما به صورت انبوه تولید خواهد شد.، برای نمونه ۳00 هد خواهیم ساخت و 
این گام بزرگی برای ما به شمار می رود که با قیمت مناسب کاال را به دست 

مشتری برسانیم.  

آموزش نیاز ضروری صنعت کفش
فرزام در پاسخ به این پرسش که چگونه وارد حوزه بخش آموزش شدید، 
عنوان کرد: من از 4 سال پیش یک کانال تلگرامی با عنوان ماشین آالت صنعت 
کفش راه اندازی کرده بودم که از طریق آن نیز آموزش می دادم، هم اکنون 
نیز این کانال در دسترس است که من فایل های آموزشی بسیار مفیدی در 
آن بارگذاری کرده ام. در صورتی که آن زمان من اصال ماشین ساز نبودم، در 
حال حاضر نیز وقت چندانی برای این کار ندارم. اما قصد دارم یک فایل جامع 
آموزشی تدوین کنم که تمام آموزش های الزم را برای این حوزه در بر داشته 

باشد. آموزش نیاز ضروری این حرفه است. 
وی درباره این موضوع که آموزش در این صنعت چند حوزه دارد، عنوان کرد: 
برخی آموزش ها مربوط به عملکرد دستگاه ها می شود. برخی آموزش ها نیز به 
حوزه تولید بازمی گردد که برخی تولیدات با برخی نواقص همراه هستند که 
با آموزش های الزم و با تخصص مورد نظر می توان این نواقص را برطرف کرد. 

فرزام در ادامه یادآور شد: نه تنها در زمینه دستگاه پی یو که یک نوع مدل از 
دستگاه های کفش به شمار می رود، در زمینه سایر قطعات دستگاه های کفش 

نیز می توانیم آموزش های الزم را داشته باشیم.  

قیمت ها را بدون کاهش کیفیت، تقلیل می دهیم
مدیرعامل شرکت ام گروپ درباره قیمت دستگاه ها نیز عنوان کرد: در حال 
حاضر قیمت دستگاه یونیت 4۲0 میلیون تومان است. یونیت یک مدل است 

که دستگاه مادر و اصلی است. 
فرزام در پاسخ به این پرسش که این دستگاه را با قیمت ۲50 میلیون تومان 
شما می توانید بسازید، عنوان کرد: دستگاه یونیت هم اکنون در بازار 600 
میلیون تومان قیمت دارد، ما می توانیم با ۲00 میلیون تومان هم بسازم، اما 

بدون شک آن دستگاه دیگر کیفیت الزم را نخواهد داشت. 
موضوع دیگر میزان سوددهی ماست، ممکن است ما سود ۳0 درصدی 
نخواهیم و به ۱0 درصد سود نیز قانع باشیم، از همین رو ممکن است که 
ما بخواهیم از میزان سوددهی خود بکاهیم، اما هرگز از کیفیت کار خود 

نمی کاهیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت های شما پایین تر است، عنوان 
کرد: از یک سو به دلیل رقابت است و از سوی دیگر موضوع آن است که ما 
تمایل داریم که مشتری ها صاحب دستگاه شوند. حتی در زمینه ایستگاه های 
کانویرای که چند سال پیش آنها را وارد بازار کردیم، برخی به ما انتقاد داشتند، 
اما ما به دنبال این موضوع هستیم که یک تولیدکننده با هزینه کمتر بتواند 
صاحب دستگاه شود تا او نیز به نوبه خود بتواند سهمی در اشتغالزایی داشته 

باشد. 
این ماشین ساز دستگاه های کفش در ادامه با اشاره به قیمت برخی دستگاه ها 
عنوان کرد: کرومای دوجداره پمپی 60 میلیون تومان قیمت دارد که 4 رنگ 
آن، ۲40 میلیون تومان می شود. نیکسر نیز ۲0 میلیون تومان است. ایستگاه ها 
نیز روی قیمت ۱9 میلیون تومان هستند. یک دستگاه دو رنگ می تواند از ۷00 

میلیون تومان تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز قیمت داشته باشد.
فرزام یادآور شد: روتاری را هنوز قیمت نداده ایم، اما برای دو ماه دیگر 
قیمت آن را مشخص خواهیم کرد، چراکه نقشه آن درآمده است و احتماال 
برای مرداد ماه آماده می شود. هرچند برخی به ما اعتما دارند و سفارش این 

دستگاه را داده اند. 
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چگونه به ساخت ماشین آالت کفش ورود 
پیدا کردیم

بهزاد پوررمضان در گفت وگو با مجله »اخبار 
صنعت چرم و کفش« عنوان کرد: به اتفاق برادرم از 
سال ۱۳6۷ در اسالمشهر مشغول به کار شده ایم و 
از سال ۱۳69 شروع به چاپ سیلک کفش کردیم. 
پس از آن کار طراحی دستی آرم ها و لوگوهای 
کفش و کتانی را انجام می دادیم. بعد از دو سال و 
نیم فعالیت در این زمینه، وارد ساخت ماشین آالت 
کلیشه  شدیم. ماشین آالتی که تا پیش از این در 
ایران وجود نداشت و نمونه های خارجی آن نیز 

بسیار گران بود. 
پوررمضان در پاسخ به این پرسش که آن زمان 
چگونه این دستگاه ها را می ساختید، عنوان کرد: با 
اسید آن را می ساختیم، به عبارت دیگر، دستگاه 
گراورسازی می شد، گراورسازی به نوعی رشته 
ساخت قالب است که با پاشش اسید با پره انجام 

می شود. قبل از این مرحله روی فلز عکاسی و پس 
از آن اسیدکاری می شود. 

وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر این روش 
جمع  شده  است، البته حدود ۱۳ کلیشه ساز در 
کشور بوده اند که 4 دستگاه از این کلیشه سازها 
و یک کلیشه را نیز خود من برای ارگان نظامی 
ساخته ام که ساخت آن به صورت کامال تخصصی 

است. 

ساخت  و  ابزارآالت  حوزه  به  عالقمند 
تجهیزات بودم

این فعال حوزه ماشین آالت کفش در ادامه 
با تاکید بر این موضوع که عالقمند به ساخت 
تجهیزات است، یادآور شد:  این عالقه از کودکی 
با من بود و بسیار عالقمند بودم که از وسایل 

الکتریکی کهنه سر در بیاورم. 
پوررمضان در پاسخ به این پرسش که چرا ادامه 

تحصیل نداده اید، گفت:  در آن زمان خانواده ما 
دچار مشکالت مالی شد و ما برادران تحصیل را رها 
کرده و همگی شروع به کار کردیم تا از این مشکل 
مالی عبور کنیم و خانواده ما بتواند سرپا بماند. 

البته بعدها من ادامه تحصیل دادم.
وی در ادامه با اشاره به ورودش به حوزه 
ماشین سازی E.V.A عنوان کرد: من همواره 
بزارسازی کفش داشتم و از  عالقه خاصی به ا
حدود ۱0 سال پیش شروع به ساخت ابزارآالت 
کفش کردم و پرس های گرم و سرد را می ساختم. 
پرس گرم و سرد برای کارهای رویه کفش است. در 
کفش سازی از صفر تا صد از زیره تا رویه کفش را 

خود ما انجام می دهیم. 
این تولیدکننده ماشین آالت حوزه کفش ادامه 
داد: از چند سال پیش و با افزایش هزینه های مواد 
اولیه کفش سازی با مشکالتی روبه رو شدیم، حدود 
۳ سال پیش مواد پی یو از کیلویی ۱۲ هزار تومان 

مدیرعامل ماشین سازی سایکو:

قیمت ماشین آالت 
را تا پایان سال 
تغییر نمی دهیم
صنعتگران بسیاری در حوزه کفش در منظقه اسالمشهر 
مشغول به کار هستند. ماشین سازی سایکو جزو آن دسته از 
ماشین سازانی است که سال هاست در زمینه ماشین آالت کفش 
در اسالمشهر مشغول به کار است. این واحد تولیدی سازنده 
 ،EVA انواع پرس های گرم و سرد، ماشین آالت تولید زیره
ماشین آالت کفی EVA و همچنین سازنده پرس های تولید 

کفی پفکی است. 
بهزاد پوررمضان مدیر عامل ماشین سازی سایکو است. البته 
پوررمضان ها ۷ برادر هستند که 6 برادر آنها در حوزه صنعت 
کفش به ویژه ساخت ماشین آالت مشغول به کار هستند. 
دستگاهی که ماشین سازی سایکو ساخته است، به نوعی افتخار 

ملی است که 90 درصد قطعات آن در ایران تولید می شود. 
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گزارش

به ۳5 هزار تومان رسید و این موضوع بازار کفش 
را با رکود همراه کرد. در آن زمان ماشین آالت 
E.V.A نیز به تازگی وارد بازار شده و گران بودند. 
من اصرار داشتم که این ماشین آالت را با فناوری 
باالتر و قیمت بهتر بسازم تا به راحتی بتوانیم آن را 
در اختیار مشتری ها قرار بدهیم تا آنها هم بتوانند 

زیره مورد نیازشان را تولید کنند. 
امروزه این اتفاق روی داده است و بسیاری از 
کسانی که از ماشین آالت من استفاده می کنند، 
خود نیز تولیدکننده هستند. در حال حاضر نه فقط 
تولیدکنندگان زیره بلکه بیشتر تولیدکنندگان، 
ماشین آالت ما را خریداری می کنند، چراکه کامال 
برای آنها به صرفه است، زیرا تجهیزات واردتی 
برای آنها باالی دو میلیارد تومان تمام می شود، اما 
تجهیزات ما باالی یک میلیارد تومان خواهد بود. 

قیمت ها را گران نمی کنیم
پوررمضان ادامه داد: قابل یادآوری است که این 
قیمت های ما تا پایان سال باقی می ماند، البته اگر 
بازار ارزان تر شود، ما هم ارزان تر می فروشیم، اما 
در صورت گران شدن آن را گران نمی کنیم. سال 
گذشته نیز قیمت ها را تا پایان سال ثابت نگه 

داشتیم. 
وی با تاکید بر این موضوع که ما بیشتر عالقمند 
به تولید ماشین آالت کفش هستیم، عنوان کرد: 
در ساخت دستگاه ها تالش کرده ایم که آن 
دستگاه های قدیمی حجیم را کوچک سازی کنیم. 
برای ساخت یک دستگاه چندین ماه اطالعات را 
جمع آوری می کردم و حتی به کشور چین رفتم 
و اطالعات را جمع آوری کرده تا بهترین ها را در 

زمینه ماشین آالت بسازم. 
پوررمضان در پاسخ به این پرسش که چه کسی 
اولین ماشین را از شما خریداری کرد، گفت: 
مهندس جعفری به من اعتماد کردند و آن را 
خریداری کردند. در اوج مشکالت مالی آنها دوباره 
تماس گرفتند و گفتند که قصد داشتند از چین 
وارد کنند، اما تصمیم گرفتند که از من خریداری 
کنند. آن دستگاه هنوز کار می کند و من متعهد به 
مشتری ها هستم. حتی برخی ماشین آالت قدیمی 
را با هزینه خودم دوباره به روز می کنم و این موضوع 
سبب می شود که تجهیزات من در بازار به نوعی 

کارت ویزیت من باشد.
 

تحویل یک ماشین ظرف 45 روز
پوررمضان درباره زمان تحویل دهی سفارش یک 

ماشین گفت: یک ماشین را در یک فرآیند 45 روزه 
تحویل می دهیم، البته سیستم های تولید ما روتین 
شده اند و به صورت تک و براساس سفارش مشتری، 
ما دیگر ماشین نمی سازیم، بلکه به صورت سری 
ماشین تولید می کنیم و ظرفیت تولید ما به صورت 
ماهانه 5 دستگاه است. در بازار ایران با توجه به 
اینکه واردات سخت شده است و از سوی دیگر 
قیمت تجهیزات ما نصف تجهیزات وارداتی است، 

خریدار داریم.  
وی ادامه داد: ما اطالعات کامل تجهیزات فنی 
ماشین آالت از جمله ظرفیت و ... را چه مشتریان 
خرید انجام بدهند چه ندهند، در اختیار مشتری 
قرار می دهیم. همچنین به آنها خدمات ارائه 

می دهیم. 

صفر تا صد ماشین سازی برعهده سایکو است
در ادامه مصاحبه با کیوان پوررمضان گفت وگو 
می کنیم. کیوان پوررمضان درباه کارش توضیح داد 
و عنوان کرد: ما کار ساخت قالب های رویه کفش 
را انجام می دهیم و قالب های سرد و گرم و برنجی 
را می سازیم. البته ساخت ماشین آالت آن از صفر 
تا صد برعهده بهزاد است. سی ان سی های ما کامال 
توسط ماشین سازی سایکو ساخته شده است. 
پرس های سرد و گرم که بیرون از ماشین سازی 
هستند، ساخت ماشین سازی سایکو است. در 
حقیقت از صفر تا صد برعهده ماشین سازی سایکو 

است.

 قیمت دستگاه ها 
وی درباره قیمت پرس ها نیز عنوان کرد: این 
پرس ها را خود ما می سازیم که به طور متوسط 
قیمت این ماشین آالت که شامل خط تولید رویه 

گرم و سرد است، از 95 میلیون تا ۱۱0 میلیون 
تومان با یکدیگر فرق دارند. این دستگاه ها برای 
رویه بدون دوخت است که به صورت میانگین 
400 تا 500 جفت بین 8 تا 9 ساعت کاری تولید 
می کند. در استان های تبریز، تهران، زنجان، هیدج 
و مشهد، تولیدکنندگان سیستم تولید خود را 
به وسیله ماشین آالت گرم و سرد ما، در کارخانه 
انجام می دهند و به همین دلیل است که می توانند 

موفق باشند. 
این فعال حوزه ماشین سازی کفش در ادامه 
خاطرنشان کرد: ما ظرف 48 تا ۷۲ ساعت ساخت 
طراحی کفش با قالبش را انجام می دهیم. طرح های 
پیشنهادی نیز داریم و مشتری هایی که درخواست 
دارند بیشتر از شهرهای قم و تبریز هستند. اصوال 
کارهایی که برای دمپایی و رویه آنها استفاده 

می شود، طرح های پیشنهادی هستند. 
کیوان پوررمضان عالوه بر کلیشه سازی در 
بخش فروش نیز کار می کند. او عنوان می کند، 
نماینده فروش ماشین سازی سایکو هستم. در تبریز 
نیز دفتر طراحی رویه کفش و دفتر قالب سازی 
هم داریم. مشتریان در تبریز می توانند به چاپ 
آذربایجان مراجعه کنند. راه های برقراری ارتباط ما 

نیز از طریق کانال اینستاگرام و ایمیل است. 

کالم آخر
بهزاد پوررمضان در پایان خاطرنشان کرد: من 
از مجله اخبار صنعت چرم و کفش کمال تشکر را 
دارم که دست اندرکاران آن در این زمینه به خوبی 
تالش می کنند و اطالعات این صنعت را در اختیار 
صنعتگران قرار می دهند و این موضوع که این 
مجله نخبگان این صنعت را معرفی می کند، بسیار 

جای تقدیر دارد. 
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ماشین سازی صنعتی )صنعت ساخت ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید( 
زاینده و زیربنایی است که وضعیت آن در هر کشوری، یکی از شاخص های 
مهم توسعه یافتگی صنعتی و تولیدی آن کشور محسوب می شود و توسعه 
صنعتی هر کشور جز با برنامه ریزی ویژه و سرمایه گذاری جدی در راستای 
تقویت توانمندی های بومی در صنعت مهم و پایه ماشین سازی پیشرفته 

ممکن نخواهد بود.
از اینرو گروه صنعتی پریما فعالیت خود را از سال ۱۳9۷با هدف توسعه 

خودکفایی و تامین نیازهای فنی صنایع تولید کفش، آغاز نموده است.
این شرکت با بهره گیری از پرسنل متخصص، سابقه تجربه فنی ۲۷ ساله 
و دانش روز برای اولین بار در کشور و منطقه خاورمیانه اقدام به ساخت 
دستگاه های بومی شستشوی زیره کفش نموده است تا با نوآوری و تولید بومی، 

وابستگی خارجی را به حداقل برساند. 
با توجه به لزوم شست وشوی زیره کفش در فرایند تولید و مشکالت عدیده 
در روش های سنتی شست وشوی زیره کفش مانند آتش سوزی بسیاری از 
کارخانه ها، مشکالت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی کارگران، گروه 
صنعتی پریما جهت رفع موانع تولید و افزایش بهره وری کاری، کاهش قیمت 
تمام شده محصول در کنار ایمنی باال، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های 

شست وشوی زیره کفش نموده است و موفق به مرحله تجاری سازی و تولید 
انبوه گردیده است.

گروه صنعتی پریما در در راستای ارتقاء سطح کیفی ماشین آالت و رعایت 
کلیه پارامترها و استانداردها، موفق به اخذ گواهینامه کنترل کیفیت 900۱ 
  OHSAS ۱800۱ و همچنین گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی ISO
گردید. این مجوعه با هدف ارتقای کیفی محصوالت خود بیش از 90 درصد 
قطعات مصرفی در ماشین آالت را از جنس استیل ) ۳04 نگیر( عرضه می کند 

که این امر باعث افزایش طول عمر و کیفیت ماشین آالت می شود. 
با توجه به فقدان نیروی ماهر آموزش دیده، کمبود قطعات یدکی 
ماشین آالت و همچنین قیمت باالی قطعات مصرفی در اکثر کشورهای 
منطقه، گروه صنعتی پریما با بررسی بازار هدف کشورهای در حال توسعه و با 
بهره گیری از تجربه باالی متخصصین و فناوری های روز دنیـا، موفق به ساخت 
ماشین شست وشوی زیره کفش کامال بومی و متناسب با امکانات فنی و نیروی 
انسانی کارخانه ها و کارگاه های فعال در زمینه تولید کفش در کشورهای در 
حال توسعه شده است.  از جمله مزایای این دستگاه می توان به قیمت بسیار 
پایین، تعمیرات نگهداری بسیار ساده و ارزان و آموزش اندک به اپراتور جهت 

کار با ماشین آالت اشاره کرد. 

مدیرعامل گروه صنعتی پریما:

خودکفایی در تولید
دستگاه شست و شوی زیره
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گزارش

تقریبا همه ما حداقل یکبار عنوان »مسئولیت 
اجتماعی« را شنیده ایم. در این مطلب قصد داریم 
شما را بیشتر با مسئولیت اجتماعی آشنا کنیم. 
تعریف مسئولیت اجتماعی به زبان ساده یعنی 
افراد و شرکت ها وظیفه دارند در راستای حفظ 
منافع و بهبود وضعیت جامعه خود گام هایی را 
بردارند. البته اگر بخواهیم این مقوله را به شرکت ها 
نسبت دهیم، باید از آن با عنوان مسئولیت 
 corporate social شرکت ها) اجتماعی 

responsibility( یا CSR یاد کنیم.

مسئولیت اجتماعی چیست؟
مسئولیت اجتماعی یک چهارچوب و محدوده 
اخالقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی 
آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده 

فرد، سازمان یا نهادی خاص گذاشته می شود.
 این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام 
وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه 
است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل 
مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار 
شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر 
فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و 
نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص 
پذیرفته و ایفا کند. البته در اکثر جوامع این مفهوم 
یک حوزه قانونی الزام آور نبوده و بیشتر در حوزه 

اخالق مطرح می شود.
 در جوامع بیشتر توسعه یافته که در چهارچوب 
اخالق، وظایف فردی دارای اهمیت بیشتری است، 
مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری و البته پذیرفته 
شده توسط اکثر افراد جامعه دارد. اما در سایر جوامع 
که از نظر سطح فرهنگی فقیر هستند، چنین 
مسئولیت هایی معنای خاصی نداشته و کمتر کسی 

خود را ملزم به انجام و رعایت آن ها می داند.
در تعریف این مفهوم، همواره مقایسه ای میان 
توسعه اقتصادی از بعد مادی و همچنین آسایش 
و رفاه جامعه و سامان یافتگی محیط وجود دارد. 
اگرچه این موضوع در ده سال گذشته بارها و به 
دفعات با گزارشات مختلف به چالش کشیده شده 
است و سعی شده تا با غرض ورزی یا بدون آگاهی 

کمرنگ شود. 
این تالش ها هنگامی است که تعریف مسئولیت 

اجتماعی در ایجاد تعادل بین دو مفهوم ذکر شده 
قرار می گیرد. در واقع این تعادل است که برای برخی 
جوامع مشکل ساز شده و باعث می شود تا روند 
توسعه به دلیل حفظ منافع محیط زیست یا گروه 
هایی کم درآمد از جامعه با مشکل ایجاد شود. جمله 
آشنای »برخی باید زیر چرخ های توسعه له شوند!« 
نمود بارزی از عدم توجه به این مسئولیت و تالش 
برای بر هم زدن تعادل صرفا برای توسعه است که در 

کشور ما نیز زمانی مطرح شده است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها
حوزه های  در  اجتماعی  تعهد  و  مسئولیت 
گوناگون دارای تعاریف فراوانی بر اساس حوزه 
فعالیت است. مثال در حوزه شرکت ها یا بنگاه ها 
CSR شناخته  که این مسئولیت به اختصار به 
می شود، بندهای مختلفی برای این منظور تعریف 
شده است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 تعهد در قبال حفظ محیط زیست و اکوسیستم 
که خود برای مراکز صنعتی یک گزینه بسیار مهم 

به شمار می آید.
 تعهد در قبال رعایت عدالت و شایسته ساالری 

در استخدام نیروهای مورد نیاز.
 تعهد در قبال برآورده کردن تمامی نیازهای 

ضروری کارمندان و خانواده های آن ها.
 تعهد در قبال ارائه محصوالت کامال سالم و 

بدون هیچگونه مضرات برای انسان.
 تعهد در قبال صرف درآمدها در راه های غیر 

خالف و غیر قانونی و در مسیر پیشرفت و توسعه.
 تعهد در قبال رفتار درست و انسانی با تمامی 

افراد مرتبط.
 تعهد در قبال رعایت حقوق مصرف کنندگان 

در صورت تولید کاال یا ارائه خدمت.
موارد باال قسمت عمده ای از تعهدات شرکت ها و 
بنگاه ها در خصوص مسئولیت اجتماعی آنها است. 
مشاهده می کنید که این مسئولیت ها در برگیرنده 
موارد و نکات گسترده و فراوانی است که به صورت 
کلی می توان گفت تاکید بر رفتار انسانی در تمامی 
زمینه ها دارد. در واحدهای تولیدی و صنعتی و به 
منظور رعایت تعهدها و مسئولیت های مذکور در 
این حوزه، واحدهایی به نام HSE  وجود دارد 

که تمامی امور مربوط به ایمنی، سالمت و محیط 
زیست را کنترل می نماید.

مسئولیت  به  می توان  دیگر  زمینه های  در 
اجتماعی حوزه شهروندی اشاره کرد. یعنی هر فرد 
به عنوان شهروند یک کشور یا در مقیاس محدود، 
شهروند یک شهر؛ باید نسبت به وقایع و اتفاقات و 
اقدامات مورد نیاز محیط زندگی خود بی تفاوت 
نبوده و احساس مسئولیت کند. برای مثال در حوزه 
فقر و بیکاری نکته بسیار مهم این است که جدای از 
سیستم های دولتی و اقداماتی که باید انجام دهند، 
شهروندها هم باید تا حد امکان و در چهارچوب 
مسئولیت اجتماعی و اخالقی خود به این موضوع 
کمک کنند. یکی از حوزه هایی که ایجاد تعادل 
بین توسعه اقتصادی و آسایش جامعه تا حدودی 
با یکدیگر تعارض دارد، دقیقا همین جا است. جایی 
که در برخی کشورها با درصد بیکاری باالتر و فقر 
بیشتر، کارفرمایان با تقلید از الگوهای توسعه در 
کشورهای توسعه یافته سعی در تعدیل نیروی کار 
داشته و کارها را روباتیک و با سیستم های جدید و 

البته نیروی کار کمتر انجام می دهند.
 

نقش  شما  نظر  به  شرایطی  چنین  در 
مسئولیت اجتماعی چیست؟

اخالق و تعهد شهروندی در چنین شرایطی حکم 
می کند که تا آنجا که برای شما مقدور است سیستم 
کاری خود را گسترش دهید و نیروهای بیشتری را از 
میان قشر ضعیف جامعه به کار بگیرید. البته این روند 
نیز می تواند با کمک سیستم های جدید و توسعه 
یافته آسان تر شود نه اینکه زمینه ساز حذف کامل 
نیروی کار انسانی فراهم آورده شود. مورد مذکور 
یکی از روشن ترین مصداق های ضرورت ایجاد 
تعادل میان توسعه و آسایش و رفاه جامعه است که 
در تعریف کلی مسئولیت اجتماعی به صورت دقیق 

بیان شده است.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور معمول در 
چهار دسته قرار می گیرد: محیط زیست، حقوق 
بشر، فعالیت های انسان دوستانه و اقتصادی، که 
این فعالیت ها هر یک بر جوانب مختلف علمی-

آموزشی، فناوری و کسب و کار تاثیرگذار است. 
شرکت ها با انجام مسئولیت های اجتماعی به منافع 

مادی و معنوی متعددی دست می یابند.

کسب و کارها و مسئولیت اجتماعی آنان
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CSR
وقتی مصرف کنندگان از محصول یا خدمات یک 
شرکت با مسئولیت اجتماعی استفاده می کنند، 
حس می کنند آن ها هم وظیفه خود را در قبال 
جامعه انجام داده اند. هرچه شرکتی از نظر اجتماعی، 
مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد، جامعه و 
مصرف کنندگان بیشتر از او حمایت می کنند و 
پیشرفت یک جامعه و کشور جز در سایه همراهی 
همه اعضای آن، ممکن نخواهد بود. مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها به ایجاد اعتماد، افزایش آگاهی 
)ارتقای سطح دانش افراد( و تحوالت اجتماعی 
کمک می کند. امروزه ده ها هزارنفر، به مسئولیت های 
اجتماعی خود عمل می کنند، که این تالش ها در 
مقیاس جهانی دارای نتایج گسترده ای است که می 
تواند روی معضالت اصلی جهان شامل گرسنگی، 
بهداشت، حقوق زنان، سوادآموزی و سالمتی گرفته 

تا گرم شدن کره زمین تأثیر بگذارد.

اهمیت مسئولیت اجتماعی برای کسب و کارها
از منظر جامعه شناسان کسب وکار، شرکت هایی 
که در ایفای مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، 
تصویر جذاب تری از خود را برای مصرف کنندگان 
و سهامداران خلق می کنند. داشتن یک شرکت با 
مسئولیت اجتماعی می تواند حسن شهرت شرکت 
را تقویت کرده و ارزش برند را ارتقا دهد. مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها می تواند روحیه کارکنان را 
تقویت کرده و منجر به بهره وری بیشتر در نیروی 
کار شود. اجرای استراتژی های رشد شرکت با 
محوریت انجام مسئولیت های اجتماعی ، مسیری 
طوالنی و مطمئن به سمت جذب و حفظ مشتری 
است که این موضوع برای موفقیت طوالنی مدت 

یک شرکت ضروری است.

مزایای بالقوه مسئولیت اجتماعی برای 
شرکت ها 

 حسن شهرت برند سازمانی
 افزایش فروش و وفاداری مشتری

 پس انداز هزینه های عملیاتی
 عملکرد مالی بهتر

 توانایی بیشتر در جذب استعداد و حفظ پرسنل
 رشد سازمانی

 دسترسی آسان تر به سرمایه
بیایید با هم برخی از شرکت های معروف دنیا 
را که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت های 

چشم گیری دارند، بررسی کنیم:

گوگل
گوگل نه تنها ابتکاراتی سازگار با محیط زیست را 
در دستور کار خود قرار داد، بلکه به دلیل اظهارات 
صریح مدیرعامل خود دارای شهرت است. او 
در برابر مسائل اجتماعی از جمله اظهارات ضد 

مسلمانانه، دونالد ترامپ ایستادگی کرد.

شرکت موتور فورد
فورد در نظر دارد برای افزایش راندمان سوخت، 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را با استفاده 
از موتور EcoBoost کاهش دهد. همچنین قصد 
دارد تا سال ۲0۲۲، 40 وسیله نقلیه الکتریکی 
)برقی و هیبریدی( را با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد 

دالر معرفی کند.

TOMS
مأموریت TOMS اعطای یک جفت کفش برای 
هر جفتی است که آن ها می فروشند و منجر به 
اهدای بیش از 60 میلیون جفت کفش به کودکان 
نیازمند شده است. همچنین از محل سود این کار، 
هزینه معالجات پزشکی، تأمین آب آشامیدنی سالم 
و ایجاد مشاغل در کشورهای در حال توسعه را در 
برنامه خود دارد. به عالوه کمک به اشتغال افراد 

کم بینا نیز از دیگر فعالیت های این شرکت است.

بوش
نیمی از بودجه تحقیق و توسعه بوش برای ایجاد 
فناوری حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری 
۲0۲۱ مبلغ  شده است. این شرکت تا سال 
50 میلیون یورو برای حمایت از دانشگاه ها و 
برنامه های تحقیقاتی  و آموزشی در زمینه محیط 
زیست، انرژی و کار در آلمان، هند، ایاالت متحده 

و چین در نظر گرفته است.

استارباکس
استارباکس به دنبال تنوع پذیری و مناسب سازی 
نیروی کار خود و فراهم کردن فرصت هایی برای 
گروه های خاص است. او تا سال ۲0۲5 متعهد 
شده است که ۲5،000 فرد دارای معلولیت را به 
عنوان بخشی از تالش های مسئولیت اجتماعی 
خود استخدام کند. این ابتکار همچنین به دنبال 
استخدام افراد جوان تر با هدف کمک به کسانی که 
به دنبال اولین فرصت شغلی خود هستند، صورت 

می گیرد.
این مطلب، فقط یک نمونه کوچک از چگونگی 
استفاده شرکت ها از مسئولیت اجتماعی شان برای 
محافظت از زمین و تعهد به بهبود کیفیت زندگی 
اعضای جامعه است. جامعه ای که با مشارکت همه 

اعضای آن به شکوفایی می رسد.
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شمار مبتالیان کرونا در جهان شتابان در حال نزدیک شدن به مرز ۱80 میلیون مورد است و کشورهای 
مختلف در حال اجرای برنامه تزریق واکسن هستند. بنابراین زمان آن رسیده است که اثر این 

همه گیری بر برخی بازارهای کلیدی را بررسی کنیم.
نخستین بار نام کووید۱9 یک سال و اندی پیش بر سر زبان ها افتاد اما اکنون نقل محافل 
و بخشی از زندگی ما شده است. در یک سال گذشته واژه هایی مانند همه گیری، قرنطینه 
سراسری، اقدامات حفاظتی و محدودیت رفت و آمد به واژگانی آشنا و اثرگذار بر روند زندگی 
تبدیل شده اند. موج های دوم، سوم و چهارم کرونا کشورهای جهان را درنوردیده است و 

قرنطینه های سراسری و محدودیت های جدیدی را سبب شده اند. 
سال جاری به سرعت به نیمه نزدیک می شود موردهای جدید ابتال و آهنگ تزریق واکسن 
در کشورهای مختلف فرق می کند. اتحادیه اروپا در حال هدف گزاری برای تزریق واکسن 
به ۷0 درصد جمعیت خود تا پایان تابستان است و جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده 
هم برای تزریق ۷0 درصد بزرگ ساالن این کشور تا 4 ژوییه)روز نمادین استقالل این کشور( 

برنامه ریزی کرده است.
 این در حالی است که ژاپن از جهان توسعه یافته عقب افتاده است و فقط ۱.۱ درصد جمعیت 
این کشور واکسن زده اند که در میان ۳۷ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از همه 

کم تر است. اما این شاخص در ایاالت متحده ۳6 درصد و در بریتانیا حدود ۳5 درصد است.

فرانسه: فروش پایپوش دستخوش تالطم مجدد
خرده فروشی پایپوش در فرانسه پس از آن که مدتی به حالت عادی برگشت در 
ماه نوامبر و پس از اعالم برقراری دومین قرنطینه سراسری دچار افت شد و در 

دوران کریسمس از نو احیا شد. 
این فراز و نشیب در سال ۲0۲۱ ادامه یافت. گویا اعتماد مصرف کنندگان 
فرانسوی حالت االکلنگی پیدا کرده است. به طوری که شاخص اعتماد 
مصرف کنندگان و خرده فروشان فرانسوی پس از دسامبر ۲0۲0 
به مدت دو ماه روند نزولی داشت و در ماه مارس رو به 
افزایش گذاشت. اعتماد خرده فروشان فرانسوی 
نیز همین روند را داشت. میزان احیا هنوز 
تا  شاید  نیست.  مشخص 

گزارش

اثر کرونا  بر خرده فروشی پایپوش 
در کشورهای مختلف
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وقتی که تزریق واکسن کرونا در فرانسه به اندازه 
کافی نباشد فراز و نشیب خرده فروشی پایپوش هم 

متوقف نشود.

آلمان: لطمه شدید خرده فروشی در پایان 
سال 2020

اثر همه گیری کرونا بر خرده فروشی آلمان 
در قسمت اعظم سال ۲0۲0 مهار شده بود و 
خرده فروشی نسبت به سایر کشورهای اروپایی 
وضعیت بسیار بهتری داشت. البته در دو ماه آخر 
سال ۲0۲0 وضعیت بد بود. در آلمان نیز مانند سایر 
کشورها، خبرهای بد فروش حضوری با خبرهای 
خوش فروش مجازی همراه بود. البته به نظر اکثر 
افراد فروش مجازی نمی تواند افت فروش حضوری 
را جبران کند. اما شاخص های اعتماد در آلمان 
وضع خوبی دارد. گویا به نظر مصرف کنندگان 
آلمانی خطرات کووید ۱9 دوام ندارد و طبق 
داده های دوماه منتهی به مارس ۲0۲۱ بدبینی 
مصرف کنندگان در حال از بین رفتن است. در 

مورد خرده فروشان نیز وضع همین زور است.
ژاپن: خوش بینی در مورد خرده فروشی 

خیلی زود است
شاخص خرده فروشی پوشاک و لوازم جانبی در 
ژاپن پس از پشت سر گذاشتنی سالی بد در مارس 
۲0۲۱ رو به بهبود گذاشت. البته واردکنندگان 
هنوز به پایداری روند احیا خوش بین نیستند. 
البته شاخص های اعتماد مانند سایر کشورها وضع 
خوبی دارند و بدبینی مصرف کنندگان در حال از 
بین رفتن است و بنابراین می توان به روند آینده 

خرده فروشی خوش بین بود. اما با توجه به تمدید 
وضعیت اضطراری، اوضاع همچنان شکننده است 
و شاید خوش بینی در مورد وضعیت خرده فروشی 

در ژاپن خیلی زود باشد.

اسپانیا: فروکش خرده فروشی و اوج گیری 
فروش مجازی

۲0۲0 اوضاع تا حدی  در نیمه دوم سال 
اما شاخص  بهبود گذاشت  به  رو  اسپانیا  در 
خرده فروشی همچنان به بازگشتن به ترازهای 

قبل از همه گیری کرونا تن نمی دهد. 
نویه وفوریه موج های  در نوامبر ۲0۲0 و ژا
جدیدی از همه گیری در اسپانیا به پا شد که اثرات 
منفی چشم گیری بر خرده فروشی گذاشت که 
البته در قیاس با موج نخست چندان شدید نبود. 
تا وقتی کرونا کاماًل مهار نشده باشد بعید است 
خرده فروشی پایپوش تن به  حیا بدهد بازگشت به 

وضع عادی که جای خود دارد. 
البته خرده فروشی اینترنتی وضع خوبی دارد و 
از سپتامبر ۲0۲0 رو به رشد بوده است و فرصتی 
برای خرده فروشان چابک فراهم کرده است تا با 
جست زدن روی قطار اینترنت مقداری از زیان های 
خود را جبران کنند. البته این به بهای کاهش 
فروش حضوری تمام می شود. البته خوش بینی 
مصرف کنندگان و خرده فروشان امیدوارکننده 
است و باید دید در چند ماه آینده چه پیش می آید.

بریتانیا: افولی تازه در آغاز سال نو
موج جدید کووید۱9 بریتانیا را در برگرفت و 

سبب شد با آغاز سال نو محدودیت های جدیدی 
دوباره  پایپوش  تا خرده فروشی  برقرار شود 

دستخوش افول شود. 
جالب این است که شاخص اعتماد مصرف کننده 
دو ماه است که روند افزایشی دارد. اگر تزریق 
واکسن در بریتانیا جلو برود و هر چه بیش تر طبق 
توقعات مصرف کنندگان باشد افت فروش پایپوش 

دوامی نخواهد داشت. 
افزایش اعتماد مصرف کننده و پیشرفت تزریق 
واکسن همراه با لغو قرنطینه سراسری خواهد بود 
به طوری که فروش مجازی قوی می شود و تقاضا 
برای پایپوش افزایش می یابد. اما کرونا برای خرید 

حضوری مرگ بار بوده است.

ایاالت متحده: بازگشت خرده فروشی به 
روند عادی؟

خرده فروشی پایپوش در فروشگاه ها در سال 
۲0۲0 با روندی کاهشی آغاز شد و در ماه های آخر 
این سال و به خصوص با رسیدن چک های مساعده 
به دست خانواده ها، قدری رو به بهبود گذاشت. 
تجارت الکترونیکی روندی افزایشی دارد و همچنان 
سهم خود را در بازار افزایش می دهد البته هنوز 
مشخص نیست نتیجه کلی خوب باشد زیرا از سهم 

فروش حضوری می کاهد. 
در ایاالت متحده نیز مانند سایر کشورها، شاخص 
اعتماد مصرف کننده روند خوبی دارد و بازتابی از 
امید داشتن به نابودی کرونا از طریق تزریق واکسن 
است. یعنی شاید بتوان گفت روند قبل از کرونا به 

زودی برقرار خواهد شد.

خانواده محترم    اثنی عشری

درگذشت حاج امیر اثنی عشری  

و مهندس حاج احمد اثنی عشری 

مدیرعامل شرکت الیی اصل، موجب تاسف و تالم گردید، ضمن 

تسلیت به خاندان محترم، از خداوند متعال علو درجات براي آن 

مرحومان و صبر و شکیبایي براي سایر بازماندگان مسئلت داریم.

نشریه اخبار صنعت چرم و کفش

جناب آقاي دکترمحمد علی صدیقی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تبریز

درگذشت مادر گرامیتان موجب تاسف و تالم گردید، ضمن 

تسلیت به جنابعالي و خاندان محترم، از خداوند متعال علو 

درجات براي آن مرحومه و صبر و شکیبایي براي شما و سایر 

بازماندگان مسئلت داریم.

نشریه اخبار صنعت چرم و کفش
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مدیر تکامل و نوآوری مسئولیتی در سازمان های 
امروزی است که با وجود عمر کوتاه، اهمیت بسیاری 

در رشد و توسعه  آن ها دارد.
امروزه در سازمان های بین المللی درکنار تمامی 
موقعیت های مدیریتی مدرن، نام یک موقعیت کاری 
بیش از همه جدید و جذاب و مهم به نظر می رسد. مدیر 
 )Chief Innovation Office( تکامل و نوآوری
یا CINO یا CTIO(  موقعیتی مدیریتی است که 
احتماال ۲0 سال پیش هیچ نامی از آن در دنیای 
کسب وکار شنیده نمی شد. جالب است بدانید در 
سال ۲0۱۷، حدود ۲9 درصد از شرکت های حاضر 
در فهرست معتبر فورچن 500، مدیری ارشد با 

مسئولیت نوآوری داشتند.
مدیر نوآوری، موقعیت کاری جدیدی در دنیای 
کسب وکار محسوب می شود؛به همین دلیل، هنوز 

تعریف و استاندارد مشخصی برای آن وجود ندارد.
 مسئولیت های این شغل بسته به نوع شرکت و 
شاغل  افراد  پس زمینه   و  کسب وکار  مشکالت 
در آن تنوع زیادی دارند. افرادی که در موقعیت 
مدیریت نوآوری فعالیت می کنند، از مدیران باتجربه 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی و نوآوران برجسته 
و  و مدیران خالق  مالی  تا متخصصان مسائل 
بنیان گذاران استارتاپ را شامل می شوند. بسیاری 
از سازمان های بزرگ امروزی به اهمیت به کارگیری 
مدیران نوآوری پی برده اند. دراین میان، آن ها با 
مشکل بزرگی برای انتخاب فرد صحیح در موقعیت 
مذکور روبه رو هستند. مدیران ارشد برای انتخاب فرد 
صحیح در موقعیت مدیریت نوآوری، باید به چنین 
سؤال هایی جواب دهند: کدام نوع از مدیران نوآوری 
را استخدام کنیم؟ چگونه افراد را کیفیت سنجی 
کنیم؟ پاسخ به پرسش ها در همان مراحل ابتدایی 
در تغیین انتظارها مشخص می شود. کلمه  »نوآوری« 
مانند »استراتژی« نشان دهنده  المان های گوناگون به 
افراد گوناگون خواهد بود؛ درنتیجه، اولین وظیفه در 
مسیر استخدام مدیر نوآوری، مشخص کردن اهداف 

نوآوری در سازمان است.
گوناگون،  سازمان های  در  نوآوری  مدیران 
دسته بندی های شخصیتی و رویکردی متفاوت 
دارند. هرچند نمی توان هیچ دسته بندی را به صورت 

خاص برای یک سازمان پیشنهاد داد، اطالع داشتن 
از توضیحات و تفاوت های هریک می تواند در شناخت 
نیازها و راهکارهای نوآوری سازمان مفید باشد. 
درنهایت هر سازمانی بسته به نیاز اختصاصی خود باید 
مدیر مدنظر را پیدا کند یا حتی از میان مدیران موجود 
پرورش دهد. درادامه  این مطلب خصوصیات 6 دسته 
از مدیران نوآوری برای سازمان ها  را توضیح می دهیم.

محقق یا پژوهشگر
محققان از شهرت یافتن کلمه  »نوآوری« در تیترهای 
خبری و هیاهوی توسعه  کسب وکار راضی نیستند. 
آن ها این عبارت را کلمه ای نو نمی دانند؛ چون 
سال ها در فعالیت های خود نوآوری را به عنوان هدف 
برگزیده اند. نوآوری در دید محققان، همیشه همان 
»یافتن پدیده  بزرگ و مهم بعدی« تعریف می شود. 
محققان اغلب در دسته  افراد ساکت تر قرار می گیرند 
و عالقه شان به پوشش آزمایشگاهی و همچنین 
مدارج علمی متعدد، از خصوصیات ویژه محسوب 
می شود. آن ها نوآوری را با »اختراع چیزهای کامال 

جدید« معنا می کنند.
فرد محقق برای کنترل ایده های بسیار فراوان ذهن 
خود، از روش های علمی استفاده می کند و بینش خود 
را از مجموعه های عظیم داده به دست می آورد. آن ها 
در محیط هایی فعالیت می کنند که نوآوری عالوه بر 
پیداکردن پاسخ صحیح، به مطرح کردن پرسش 
صحیح هم وابسته باشد. محققان در سازمان هایی 
می توانند نقش مدیر نوآوری را با موفقیت ایفا کنند 
که تغییرهای مرحله ای نیاز باشد. به عالوه در آن 
سازمان ها باید سازوکار محکمی هم برای مسائل 
مالکیت معنوی وجود داشته باشد. صنایع دارویی، 
هوافضا، ساخت وتولید و فعالیت های مبتنی بر علم 
مواد می توانند از محققان به عنوان مدیران نوآوری 
بهره ببرند. نوآوری در چنین سازمان هایی عموما با 
نرخ موفقیت پایین و بررسی های موشکافانه قانونی 

نیز همراه می شود.
محققان برای بهر ه وری هرچه بیشتر نیازمند 
سرمایه گذاری های صحیح هستند و باید شرکای 
تجاری قدرتمندی درکنارشان حضور داشته باشند. 
شرکای تجاری باید آن ها را به سمت ایده هایی هدایت 

کنند که عالوه بر جذاب بودن سودآور هم باشند. 
به عالوه محققان باید در سازمان هایی فعالیت کنند 
که حاضر به سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اهداف 

بلندمدت باشند.

مهندس
مهندسان برخالف محققان ارتباط زیادی با نظریه ها 
ندارند. آن ها به دنبال ساختن چیزی هستند که 
هم اکنون کارایی داشته باشد. مهندسان ایده های 
متنوع را آزمون  و خطا می کنند تا درنهایت به نتیجه 
برسند. رویکرد مهندس با عبارت »همیشه تالش 
برای بهترکردن چیزی به انداز ه  حتی کوچک« تعریف 
می شود. مهندس عموما در دپارتمان های توسعه  
محصول دیده می شود و شاید او را بسیاری از اوقات 
مشغول تعمیر تجهیزات خودش ببینید که از این کار 

هم واقعا لذت می برد.
رویکرد مهندسان عموما با بررسی تجربی ایده ها 
هم تراز می شود. آن ها ایده های بسیار زیاد را با 
تجربه های نزدیک و طوفان های فکری و آزمایش های 

متعدد و بعضا گران قیمت بررسی می کنند. 
مهندسان در صنایعی موفق می شوند که پیچیدگی 
فناوری ارائه  راهکارهای جاری بهینه سازی را 
ممکن می کند. به عنوان مثال، می توان به صنایع 

تولید سخت افزار و خودرو اشاره کرد.
مهندسان برای موفقیت نیازمند راه های هرچه بیشتر 
و کارآمدتر برای آزمایش ایده ها و دستاوردهای اولیه 
هستند. آن ها باید بتوانند محصوالت را در نمونه های 
اولیه و با مشتریان متعدد آزمایش کنند. رؤسای 
مهندسان باید میل آن ها به بررسی انواع محصوالت 
جدید را کنترل کنند؛ چون درغیراین صورت شاید به 

هرج ومرج تحقیق و توسعه منجر شود.

سرمایه گذار
نوآوری،  مدیر  دسته های  نادرترین  از  یکی 
سرمایه گذاران هستند. سرمایه گذار نوآوری را ابزاری 
در مسیر هدف می داند؛ هدفی که تنها با کلمه  »رشد« 
آن هم از نوع رشد عظیم تعریف می شود. نوآوری موفق 
در ذهن سرمایه گذار به معنای جمع آوری دقیق منابع 
با هدف بهینه سازی فرصت های برگزیده است. این 

مدیریت

مدیر تکامل و نوآوری؛ 
مسئولیتی جدید و مهم در سازمان های پیش گام
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مدیران افردی تحلیلگر با هوش مالی درخورتوجه و 
متمرکز بر داده و پرانرژی هستند. برای پیداکردن 
چنین مدیری، دنبال فردی با لباس های رسمی کار 
باشید که با فایل صفحه   گسترده )اکسل( دست وپنجه 
نرم می کند؛ درحالی که همکارانش با تی شرت و شلوار 

جین با فایل های پاورپوینت مشغول هستند!
سرمایه گذاران در محیط هایی موفق می شوند 
که نوآوری از هر سمت )مشتری، رقیب، استارتاپ 
و آزمایشگاه( و از هر فرم )بازارها یا مدل های 
کسب وکاری یا نوآوری های جدید( ایجاد می شود. 
تمرکز آن ها روی درک مفهوم از مجموعه ای عظیم 
و پیچیده از داده است تا بهترین روش از میان آن ها 
انتخاب شود. کسب وکارهای مبتنی بر کاالهای 
مصرفی که وظیفه  رشد اصلی خود را در انتخاب و 
توسعه  محصوالت صحیح در پورتفولیو بیان می کنند، 

از چنین مدیران نوآوری سود خواهند برد.
متخصصان فنی باید درکنار سرمایه گذاران حضور 
داشته باشند تا امکان پذیری و ظرفیت های آتی ایده ها 
را درکنار کارایی کنونی بررسی کنند. آن ها باید با 
تمایل ذهنی توجه بیش از حد به نتایج کوتاه مدت و 
ظرفیت های کنونی ایده ها مقابله کنند. سرمایه گذاران 
احتماال برخی اوقات تمرکز بیش از حدی روی آمار و 
ارقام دارند و مفاهیم بزرگی را در نظر می گیرند که 

برای اجرا نیاز به زمان بسیار زیاد خواهد داشت.

حامی
افراد حامی برخالف سرمایه گذاران با ایده ها و 
از جانب مشتریان(  بزرگ )خصوصا  آرزوهای 
کار ایده پردازی را شروع می کنند. آن ها عموما 
پس زمینه  بازاریابی یا تفکر طراحی دارند. مدیر 
نوآوری حامی نوآوری خود را با عبارت »ارائه  چیزی 
جدید برای مشتریان« توصیف می کند و روی آن 
هدف بسیار تمرکز می کند. حامیان مشتریان خود را 
به خوبی می شناسند و مأموریتشان را در برطرف کردن 

نیازهای آن ها تعریف می کنند.
حامیان در صنایعی با سرعت پیشرفت زیاد موفق 
می شوند که به  سبکی از به روزبودن نیاز دارند. پوشاک 
و رسانه و تبلیغات از صنایعی هستند که به مدیر 
نوآوری حامی نیاز دارند. حفط اعتبار و تناسب برند، 
ساخت هویت صحیح برای برند، پیش بینی آینده 
و ایجاد هیاهوی خبری و افزایش فروش در پی آن، 
ویژگی های تمرکزی مدیران حامی هستند. آن ها باید 
نبض بازار را درک کنند و یک مرحله جلوتر باشند. 
چنین رویکردی همیشه به سرعت و چابکی بسیار 

نیاز دارد.

مدیران نوآور حامی توانایی مناسبی در ارائه  
نوآوری های سریع و کاربردی دارند و مسیر بعدی 
مشتریان را حس می کنند. البته عالقه  شدید حامیان 
به نوبودن ایده ها، برخی اوقات آن ها را به صورت 
هم زمان به ردگیری مسیرهای متعددی می کشاند. 
ترکیب حامی با استراتژیست عالی می شود؛ چراکه 
استراتژیست تفکر حامی را نظم و بینش های او را 
به سمت فعالیت های عملیاتی بلندمدت سوق می دهد.

مشوق
در دنیای رقابت، کسب وکارهای متعددی در تفکر 
خود گرفتار می شوند. مشوقان در این حالت به کمک 
سازمان می آیند و روح خالقیت کارمندان را آزاد 
می کنند. چنین رویکردی عموما با متمرکزکردن 
افراد و فرهنگ روی چشم انداز و کاهش بروکراسی، 
پیجیدگی اداری و ترس از ریسک انجام می شود. 
مشوقان در انواع پس زمینه های شغلی دیده می شوند 
و شاید در هریک از دسته بندی های مذکور هم حضور 
داشته باشند. آن ها با عالقه  شدید به روایت و انسان ها 
و استعدادها شناخته می شوند و اغلب رفتاری دوستانه 
دارند. آن ها نوآوری را با عبارت »آزادکردن نوآوری در 

دیگران« تعریف می کنند.
مشوقان را نمی توان در دسته ای مشخص از 
کسب وکار جانمایی کرد. آن ها برای هر سازمانی 
مناسب هستند که به دنبال بازنوآوری خود باشد. این 
افراد با ساختن فضاهای مشوق نوآوری و خالقیت، 

توانایی ایجاد تحول عظیم در سازمان ها را دارند.

در فرهنگ سازمانی همیشه مشکالت  تغییر 
متعددی دارد. به عالوه اگر مدیرعامل سازمان 
نباشید، مشکالت پیچیده تر هم می شوند. مشوقان 
عموما بدون هیچ تضمین یا حتی منابع صحیحی به 
چنین وظایفی مشغول می شوند. درنهایت، حمایت 
مدیرعامل و هیات مدیره اهمیت بسیاری برای آن ها 

دارد.

سازمان دهنده
افراد با تفکر سازمان دهی اعتقاد دارند فرایندها 
اصول کار را شکل می دهند. آن ها با رفتارهایی 
همچون تقویم های کاری منظم و پایبندی به روش 
»انجام صحیح کارها« و میزهای منظم شناخته 
می شوند. چنین افرادی وابستگی و دقت زیادی به 
نشانگرهای بهره وری و عوامل این چنینی می کنند. 
سازمان دهنده ها بیش از خود نوآوری، به انجام 
صحیح کارها اهمیت می دهند. درواقع، آن ها نوآوری 
را »فرایندی صحیح و دقیق برای رسیدن به ایده های 

جدید« تعریف می کنند.
و  آموزشی  سازمان های  و  حرفه ای  خدمات 
ساختارهای دولتی به مدیران نوآوری سازمان دهنده 
نیاز دارند؛ زمینه هایی که عموما با نیروی کار متمرکز 
بر دانش سروکار دارند. شاید چنین افرادی برای دیگر 
انواع افراد نوآور خسته کننده به نظر برسند؛ اما وجود 
آن ها در سازمان هایی که نوآوری نیازمند همکاری 
گسترده  کارمندان باشد، برای مدیریت بهینه الزامی 
است. سازمان دهنده ها با درک نوآوری های جدید، 
ایجاد شتاب و جمع آوری پشتیبانی و تصویب قوانین 
برای جهت دهی به ایده را انجام می دهند تا به واقعیت 

تبدیل شود.
سازمان دهنده ها کارایی فراوانی دارند؛ اما برخی 
اوقات چشم انداز اصلی را فراموش می کنند. آن ها 
نیازمند شرکایی هستند که با درک مشتریان، تمرکز 
روی مسئله  اصلی را انجام دهند. به عالوه مشوقان هم 

می توانند تکمیل کننده  سازمان دهنده ها باشند.
شاید با نگاهی به دسته های مذکور به این نتیجه 
برسید که سازمان شما به جنبه هایی از همه  این افراد 
نیاز دارد. چنین تصوری غلط نیست؛ اما برای انتخاب 
صحیح باید بین نیازهای خود اولویت بندی کنید. 
مدیرانی با تمام ویژگی های باال قطعا وجود خارجی 
ندارند و اکثر سازمان ها نیز بودجه  الزم را برای استخدام 
همه  انواع را ندارند. درنهایت، با شفاف بودن درباره نوع 
نوآوری موردنیاز در سازمان، گزینه  مناسب را پیدا و با 
فراهم کردن منابع و سازوکارهای صحیح، او را به سمت 

موفقیت هدایت کنید.
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گزارش

در طی سه دهه گذشته، صید از دریاها  از 
69میلیون به 9۳میلیون تن افزایش یافته است، 
در حالی که تولید ماهیان حاصل آبزی پروری از 
5 میلیون به 6۳ میلیون تن افزایش یافته است، 
)گزارش بانک جهانی (. لذا این منبع عظیم بالقوه 
می تواند در آینده به عنوان ماده اولیه با ارزشی 
تبدیل شود.الزم به ذکر است  با تولید یک تن فیله 
ماهی به طور کلی 40 کیلوگرم پوست دور ریخته 
می شود و لذا از هزاران تن پوست ماهی می توان 

چرم تولید کرد.
باقیمانده های ماهی اغلب تبدیل به آرد ماهی 
می شود. اما کاربردهای پر زرق و برق و با ارزش  این 
محصول فرعی؛  بیشتر از ماده ای است که در آرد 
ماهی وجود دارد. پوست ماهی با الگوهای الیه ای 
خود از کیفیت زیبایی برخوردار است و همچنین 
انعطاف پذیر است. لذا به طور فزاینده ای دردنیای 

چرم جای خود را باز کرده است.
 در گذشته روش ساخت چرم از پوست ماهی برای 
مدت طوالنی وجود داشته است و بیشتر افراد فقیر از 
آن استفاده می کردند. شرکت چرم آتالنتیک )شرکت 
ایسلندی و چرم ماهی( ساخت چرم ماهی را از ۲0 
سال پیش آغاز کرد. اما اکنون عالقه واقعاً در حال 
افزایش است. چرم ماهی یک روش قدیمی است 
که به عنوان یک راه حل مدرن دوباره زنده می شود. 
امروزشرکت Atlantic Leather  تامین کننده چرم 
 Prada ، Dior ماهی برای مارک های مشهوری از جمله

Nike ، Ferragamo ، و Puma می باشد.

از طرفی انبوهی از شرکت های طراح کوچک 
در زمینه چرم ماهی تخصص پیدا کرده اند. هانا 
آلتمن، یک طراح سوئدی به یاد می آورد: »من 
شروع به طراحی گردنبندهای ابریشمی کردم و 
می خواستم به سراغ چرم بروم«. »چرم ماهی فوق 
العاده نرم است و شما می توانید آن را در بسیاری از 
قطعات کوچک و طیف رنگی تهیه کنید.« از آنجا که 
اکثر ماهی ها کوچکتر از مثاًل یک گوساله هستند، 
پوست ماهی به طور ایده آل برای لباس های کوچکتر 
مناسب است. در حالی که نایک و مارک های دیگر 
قطعات کوچک چرم ماهی را با چرم معمولی ترکیب 
می کنند، سازندگان دیگر ترجیح می دهند چندین 
پوست ماهی را برای ساخت قطعات بزرگتر ترکیب 
کنند. آلتمن گزارش می دهد: »چرم ماهی تقریباً 
همان قیمت چرم معمولی است ، اما این مزیت را دارد 
که شما می توانید به جای خریدن یک چرم بزرگ 

گاوی کامل، مقادیر کمتری را خریداری کنید.«
مالو کلدنهاف، مالک مشترک شرکت ماهی چرم 
ماهی مستقر در ولز، می افزاید: »من متوجه شده ام 
که افراد بیشتری به چرم ماهی عالقه مند می شوند 
و ما شاهد افزایش فروش و پرس و جو هستیم، اما 
در همان زمان هنوز هم بسیاری از افراد هستند که 
در مورد آن نمی دانند. بسیاری از دانشجویان هنر 
و مد به این ماده عالقه نشان داده اند، بنابراین شاید 

نسل بعدی بیشتر از آن استفاده کند.«
در واقع ، با توجه به در دسترس بودن پوست ماهی 
به عنوان محصول جانبی صنعت ماهیگیری، استفاده 

از آنها به عنوان چرم راه حل مناسبی است. تقاضا برای 
چرم بسیار سریعتر از عرضه در حال افزایش است، در 
نتیجه افزایش چشمگیر قیمت وجود دارد. در صورت 
ادامه روند ، تنها مصرف کنندگان ثروتمند قادر به 
تهیه کفش چرمی و کیف های چرمی خواهند بود، 
در حالی که دیگران مجبورند به مواد مصنوعی یا چرم 

ماهی بسنده کنند.
در حال حاضر، کفش ها و کیف های  تهیه شده 
از چرم ماهی قزل آال، مانند روکش های کیف پول 
و کمربندهای آیفون و آیپد ساخته شده از چرم 
ماهی؛ از آرد ماهی به مراتب گران تر و با ارزش تر 
هستند. دکتر سیسیل بروگر، یک همکار تحقیقاتی 
در موسسه محیط زیست استکهلم،  می گوید: »قطعاً 
بازار محصوالت چرمی ماهی درجه یک ؛ وجود دارد و 
استفاده از پوست ماهی در کاالهای مانند کیف های 

دستی منطقی تر است.
پایداری این موفقیت در این است که اگر چرم 
ماهی به طور گسترده پذیرفته شود، می تواند 
تقاضای چرم گاو را کاهش دهد و به کاهش انتشار 
CO2 کمک کند. بروگر می گوید: »چرم ماهی 

همچنین می تواند در ایجاد شغل در مکان های 
فرآوری موجود، به عنوان مثال در اطراف دریاچه 
ویکتوریا، کمک کند.« به همین منظور، موسسه 
تحقیق و توسعه صنعتی کنیا در حال همکاری با 
آژانس توسعه دانمارکی دانیدا در پروژه ای برای 
تبدیل ضایعات پوست ماهی در کشور به چرم است.
Elisabeth Braw  :نویسنده

برند های برتر  پوست ماهی را به چرم تبدیل می کنند

مترجم : محسن بابایی   
baکارشناس شیالت
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آنچه می خوانید ترجمه مقاله ای است از روزنامه گاردین در خصوص ارزش و اهمیت چرم ماهی در صنعت  مدو تجارت پایدار
 - برخی از یرندهای معروف از جمله : پرادا ، دیور و نایک در حال یافتن اهداف جدید استفاده از چرم ماهی در صنعت مد آینده هستند. 
- ضایعات ماهی اغلب برای دیگر حیوانات به وعده غذایی تبدیل می شود ، اما مارک های برتر پوست ماهی را به چرم تبدیل می کنند.

- نقش و نگار  زیبای بسیاری از انواع پوست ماهی آنها را به طور بالقوه برای صنعت مد بسیار ارزشمند می کند.
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ماهیت دیجیتالی این دوره به شرکت های این بخش امکان داد تا در آخرین 
لحظه نیز بتوانند در آن حضور یابند.

گفتگوی افتتاحیه این دوره از ساعت ۱0.۳0 تا ۱۲ روز شنبه ۱6 ژانویه در 
باره نقش رویدادهای شرکت به شرکت در زنجیره های تأمین پساکرونایی بود 
که در آن مانیلو دی استفانو معاون وزارت امو خارجه و همکاری بین المللی 
ایتالیا، کارلو ماریا فررو رئیس انجمن بازرگانی ایتالیا، سیرو بادون  رئیس 
انجمن پایپوش سازان ایتالیا، توماسو کانسلرا مدیرعامل مایکام میالن و رئیس 
هیات مدیره رئیس انجمن پایپوش سازان ایتالیا، رئیس آسوپروو، روبرتو 
پلگرینی رئیس ریوا دلگاردا و آلساندرا آلبرلی رئیس هیات مدیره ریوا دلگاردا 

حضور داشتند.
از ساعت ۱4 و ۱6:۳0 هم دو برنامه در مورد خرده فروشی و رفتار جدید 
مصرف کنندگان برگزار شد. برنامه نخست در مورد روند کالن مصرف از سال 
۲0۲۱ تا ۲0۲۳ بود که ماریا یوگنیا اروبیدارته مشاور ارشد گروه دبلیو.جی.اس.

ان با حضور ایزابل ساکای مدیر ارشد بازاریابی گروه بتا و امانوئال پراندلی مدیر 
بخش خوش پوشی، طراحی و تجربه مدرسه بازرگانی بوکانی برگزار کرد. برنامه 
دوم در مورد تفاوت ها و شباهت های مصرف در محیط عادی و مجازی بود که 
در آن فدریکو فاورو مدیرعامل گروه آلتیتودو گولد، آنا سوگویان مدیر عامل 
گروه تارنو امانوئال پراندلی مدیر بخش خوش پوشی، طراحی و تجربه مدرسه 
بازرگانی بوکانی و آنتونیو آلتومونته رئیس بخش خدمات مالی جهانی شرکت 

آمریکن اکسپرس ایتالیا صحبت کردند.
نویه نشستی با مضمون »پایداری  در روز دوم یعنی یک شنبه ۱۷ ژا
زیست محیطی: فرصت یا آینده گریزناپذیر؟« از ساعت ۱4 تا ۱6:۳0 دقیقه 
برگزار شد و در آن چگونگی اثرگذاری دورانی که در آن به سر می بریم بر 
پذیرش مصرف آگاهانه در بازار کاالهای تجملی و کل بازار پایپوش و بهپوشی 

را بررسی کردند. 
در نخستین بخش این نشست ماریا یوگنیا اروبیدارته مشاور ارشد گروه 

دبلیو.جی.اس.ان، ویلیام وونگ رئیس انجمن نام های تجاری هنگ کنگ و 
قائم مقام انجمن پایپوش هنگ کنگ، والتر رودریگز مشاور و هماهنگ کننده 
طراحی محصول مرکز طراحی و تحقیقات انسپیرامایس و امانوئال مورا  استاد 
جامعه شناسی ارتباطات و رئیس مرکز موداکالت دانشگاه کاتولیک ساکرو کور 

تفاوت مصرف آگاهانه و مصرف بی رویه را بررسی کردند.
در بخش دوم این نشست دوباره ماریا یوگنیا اروبیدارته و امانوئال مورا به 
همراه الرس دومر مدیرعامل گروه گوبلو اینترنشنال و سیمون کلمبو رئیس 
بخش پایداری زیست محیطی بنگاهی در گروه او.وی.اس به این پرسش 

پرداختند که آیا پایداری زیست محیطی موضوع نخبگان است یا توده ها؟
چالش های خرده فروشی از دیجیتالی شدن تا قالب های نو موضوع اصلی 
بحث روز سوم یعنی دوشنبه ۱8 ژانویه از ساعت ۱4 تا ۱6:۳0 بود که در آن به 
این پرسش پرداختند که آیا الگوی برنده وجود دارد یا باید خود را آماده پذیرش 
واقعیتی به نام چندگانگی مجراها کنیم؟ ماریا یوگنیا اروبیدارته، دانیل اجیس 
مدیرعامل گروه مشاوره ای اجیس و کارین زاگی استاد ارشد کارکرد مجرا و 
خرده فروشی در مدرسه مدیریت بوکانی در این باره بحث کردند. سپس جیان 
پائلو دلی پونتی مشاور ارشد بخش روابط عمومی نسل آینده در گروه اکسنچر، 
اندری گلوب یکی از مؤسسان شرکت السه، کارین زاگی و جوزپه آنجولینی 
ملک فروشگاه های سوگار درمورد قلمرو فیزیکی دیجیتالی و شخصی سازی 

تجربه بحث کردند.
در روز سه شنبه ۱9 ژانویه نیز باردیگر در برنامه ای که از ساعت ۱4 تا ۱6:۳0 
برگزار شد آلبرتو ماتیلو رئیس بخش نوآوری کانون خرده فروشی، سرجیو 
دیولیو مدیر نوآوری و ماتئو پاسکا مدیر عامل ای اف ادیشنز فرایندهای صنعتی 
مصرف کننده محور را بررسی کردند. سپس گویدو پواکان  از بخش نوآوری 
اچ فارم، روبرتو واگو مدیرعامل آسوماک، ماتئو پاسکا مدیر عامل ای اف ادیشنز 
و آندره میکاییل هفیبو از گروه هفیبو در مورد تحول فرایندی و زنجیره ارزش 

بحث کردند.

نمایشگاه مجازی
 اکسپو ریوا شو 
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سالمت

رفلکسولوژي ازجمله تکنیک هاي طب مکمل 
است که براي درمان و پیشگیري از بسیاري از 
بیماري هاي روحي و جسمي در جهان مورد 

استفاده قرار مي گیرد. 
در این شیوه درماني درمانگران با فشار دادن 
نقاط خاصي از کف پا و دست  براي درمان و 
تسکین بسیاري از بیماري هاي جسم و روح اقدام 

مي کنند. 
این شیوه درماني در کنار تکنیک هاي دشوار، 
متدهاي ساده اي دارد که با یادگیري آنها مي توانید 
برخي از نیازهاي ابتدایي خود براي تسکین و بهبود 
درد را در خانه و محل کار برطرف کنید. به عنوان 
مثال مي توانید هنگام سردرد، دندان درد، تنگي 
نفس، کاهش انرژي یا دردهاي مفصلي از این 
تکنیک ها کمک بگیرید. به این ترتیب با شناختن 
نقاط بازتاب درماني و یادگیري شیوه هاي انجام 
نید براي مدت زمان طوالني از مصرف  مي توا

مسکن هاي شیمیایي بي نیاز شوید.

شانه هایتان را قوي تر کنید
یکي از کاربردهاي فشاردرماني تقویت عضالت 
و تاندوم هاي شانه و بازو با کمک ماساژ هاي 
نقطه اي بر پایانه هاي عصبي کف پاست. افرادي که 
فعالیت هاي زیادي را در طول روز انجام مي دهند 

و نیاز به قدرت و توان بازوهایشان دارند، حتي 
افرادي که پشت میز نشین هستند و به طور مرتب 
با کامپیوتر کار مي کنند، مي توانند با فشار درماني 
این نقطه سه بار در روز به مدت ۳دقیقه به افزایش 
میزان انرژي عضالت شانه خود کمک کنند. با 
کمک این شیوه انرژي به شانه منتقل مي شود، 
بنابراین این شیوه به کاهش اسپاسم هاي عضالني 

ناشي از کار روزانه منجر مي شود.

ارتباط کف پا با قدرت بینایي
با شناسایي نقاط مربوط به هر یک از اندام ها و 
ارائه ماساژ فشاري به آنها مي توان براي تقویت  هر 
یک از   اعضا اقدام کرد.تمامي اعضاي سر از قبیل 
چشم ها، گوش ها، سینوس ها، غده هیپوفیز و حتي 
گردن در کف دست یا کف پا، پایانه هاي عصبي 
فعالي دارند بنابراین با شناسایي نقاط مربوط به 
هر یک از این اندام ها و ارائه ماساژ فشاري به آنها 
مي توان براي تقویت، حفظ سالمت، تسکین درد 
و درمان اختالل هاي عملکردي هر یک از این اعضا 

اقدام کرد.
درمانگران رفلکسوتراپي با ارائه فشارهایي که به 
کمک  ۲ انگشت شست و سبابه به نقاط مربوطه 
وارد مي کنند و با توجه به زمان بندي ویژه اي 
که براي این کار در نظر دارند، عالوه بر درمان و 

تسکین دردهاي اندام هاي دروني مثل مغز، چشم 
یا سینوس ها مي توانند در بهبود عملکرد و ساختار 
آنها  نیز موثر باشند. بهترین روش براي تقویت 
بینایي این است که روزانه دو بار به مدت ۳ دقیقه 
نقطه مربوط به چشم ها را در کف پا یا کف دست 

ماساژ دهید.

مشکالت تنفس تان را حل کنید
در سینه پا که گوشت آلودترین قسمت در کف 
پاست نقاطي وجود دارد که فشاردادن و ماساژ 
دادن آن  به تنظیم عملکرد ریه ها و افزایش حجم 
شش ها و بهبود عملکرد قفسه سینه کمک مي کند. 
در حقیقت با رفلکسوتراپي این بخش عالوه بر آنکه 
مي توان به درمان اختالل هاي عملکردي ریه و 
دستگاه تنفسي کمک کرد، مي توان احتمال ابتال 
به برخي از بیماري هاي این ناحیه را نیز به حداقل 

رساند. 
بسیاري از افرادي که به بیماري هاي تنفسي از 
قبیل کندي تنفس، آسم و انواع آلرژي ها مبتال 
هستند با دریافت تکنیک هاي رفلکسوتراپي در 
این نقاط مي توانند به بهبود شرایط تنفسي خود 
کمک کنند. عالوه بر این سم زدایي از کلیه ها و 
همین طور کنترل سیستم غدد درون ریز بدن از 
دیگر مزایاي دریافت رفلکسولوژي در این نقاط 

عالج 
دردهایتان 
کف پاي 
شماست!
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نقاط  را روي  است.تکنیک هاي فشاردرماني 
مشخص شده روي هر دوپا تکرار کنید.

التهاب مثانه را تسکین دهید
در کف هر دو پا باالتر از پاشنه پا نقطه اي وجود 
دارد که به مثانه مربوط مي شود. با دریافت ماساژ 
در این نقطه عالوه بر بهبود عملکرد مثانه مي توان 
هنگام بروز بیماري هایي مثل سنگ مثانه، التهاب 
و تورم مثانه یا بروز عفونت در این عضو به عنوان 
درماني کمکي به رفلکسوتراپیست مراجعه کرد 
یا با یادگرفتن شیوه صحیح ماساژ آن را در خانه 

انجام داد.

بهتر هضم کنید
به اعتقاد متخصصان رفلکسولوژي این نقاط پا به 
معده متصل است و عملکرد آن را به عنوان یکي از 
فعال ترین بخش هاي دستگاه گوارش بدن تنظیم 
مي کند. ارائه تکنیک هاي رفلکسوتراپي در این 
نقاط در شرایط عادي به بهبود عملکرد معده و 

تقویت آن کمک مي کند. 
به این ترتیب معده با انرژي بهتري پذیراي 
مواد غذایي شده و اولین مرحله هضم را به بهترین 
تکنیک هاي  از  استفاده  مي کند.  ارائه  شکل 
رفلکسوتراپي در این ناحیه مي تواند در درمان 

سوزش معده، زخم معده و التهاب هاي این عضو 
بسیار موثر باشد.

سنگ کلیه را مهار کنید
فشار دادن این نقاط  که در ارتباط مستقیم با 
کلیه ها و عملکرد آنهاست تاثیر زیادي بر تسکین 
دردها و ساختار عملکرد کلیه و مجاري ادرار دارد؛ 
در حقیقت مردین هاي انرژي کلیه از این نواحي 
عبور مي کنند، از این رو هنگام بروز دردهاي ناشي 
از سنگ کلیه یا التهاب هاي آن مي توانید حین 
استفاده از شیوه هاي درماني طب رایج با دریافت 
ماساژ رفلکسوتراپي در این نقطه براي تسکین 

دردهاي خود و تسریع روند درماني اقدام کنید.

کاهش درد سیاتیک با فشاردرماني
روي پاشنه پا کمربندي بسیار باریک وجود 
دارد که به اعصاب سیاتیک بدن متصل است. 
مردین هایي که از این کمربند عبور مي کنند در 
سراسر بدن به اعصاب متصل شده و بیشترین 
تاثیر را روي اعصاب سیاتیک دارند. استفاده از 
تکنیک هاي رفلکسوتراپي روي این کمربند تاثیر 
بسیار زیادي در بهبود و درمان اسپاسم و انقباضات 
عصب سیاتیک دارد. این عصب که از کمر تا ساق 
پا کشیده شده است هنگام شروع اسپاسم عالوه 

بر درد شدید موجب بروز اختالل در حرکت و 
برنامه هاي روزانه بیمار مي شود. با کمک ماساژ این 
نقطه مي توان عالوه بر از بین بردن انقباض هاي 

سیاتیک به تسکین درد آن نیز کمک کرد.

نکاتي که باید آویزه گوش کنید
اگرچه رفلکسوتراپي یکي از شیوه هاي درماني 
طبیعي، غیرتهاجمي و بي نیاز از مصرف انواع و 
اقسام داروها محسوب مي شود اما استفاده نامناسب 
و خودسرانه  از آن مي تواند عوارضي جدي به همراه 
داشته باشد. به گفته متخصصان این شیوه درماني، 
استفاده از این شیوه بهتر است در جلسات اولیه 
درمان با مشاوره و حضور متخصص رفلکسوتراپي 
صورت گیرد و پس از آن با آموزش این تکنیک ها 
توسط متخصص به بیمار، بیمار اجازه اجراي آنها 

روي بدن را در خانه کسب کند.  
عالوه بر این توصیه اکید شده که افراد مبتال به 
بیماري هایي مانند نقرس، استئوآرتریت، رگ هاي 
ترومبوز، مبتالیان به بیماري هاي عفوني، انواع 
سوختگي ها و همین طور خانم هاي باردار از این 
شیوه درماني براي درمان و پیشگیري از ابتال به 
بیماري ها استفاده نکنند مگر در مواردي خاص که 
متخصص رفلکسولوژي و پزشک شان این شیوه را 

براي درمان موثر و الزم بدانند
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   برنامه نمایشگاه هاي چرم و کفش

پيش از حضور در نمايشگاه 
 با مراجعه به وب سايت نمايشگاه 

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

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

guangzhou.com گوانژو - چین دوشنبه -جمعه 10-13 خرداد ماشین آالت چرم و کفش چرم و کفش گوانژو

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

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.cntaysaf.com استانبول - ترکیه چهارشنبه - شنبه 9-12 تیر لوازم و ماشین االت کفش AYSAF

www.shoeleather.
vietnam.com

هوشی مینه - ویتنام چهارشنبه - جمعه 23-25 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 1-3 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 9-11 شهریور چرم و ماشین آالت ACLE

Euroshoes.com مسکو-روسیه پنج شنبه - یکشنبه 11-14 شهریور کفش و ماشین آالت یورو شوز

Taningtech.com میالن- ایتالیا چهارشنبه - جمعه 31 شهریور -2مهر مواد اولیه چرم و کفش تنینگ-تک

Simac.com میالن- ایتالیا چهارشنبه - جمعه 31 شهریور -2مهر ماشین آالت چرم و کفش سیماک

خرداد 1400

تير 1400

شهريور 1400






