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ویروس کرونا و پیامدهای جهانی آن موجب شد بسیاری از بازارها در جهان و ایران با رکود مواجه شوند و
حتی برخی از آنها به مرز نابودی کامل برسند .البته در کشور ما دو بازار از این قاعده مستثنا بود که یکی از
آنها بورس و دیگری بازار مسکن است .این دو بازار بر خالف جهت سایر بازارها در کشور با شتاب بیشتری سیر
صعودی خود را ادامه دادند که تحلیل کارشناسان از این موضوع تاثیر مواردی غیر از کرونا مانند کاهش سود
بانکها و افزایش نقدینگیهای سرگردان در دست مردم و در نتیجه هجوم به بازارهایی مانند بورس و مسکن
بود .در هر حال پس از حدود  ۸ماه از حضور ویروس کرونا در کشور ،به نظر میرسد در هفتههای اخیر سرعت
صعود بورس کم شده و شتاب گذشته را ندارد ،ولی بازار مسکن همچنان در حال تاخت و تاز است .پیشبینی
عدهای از عالقهمندان این حوزه این است که بازار مسکن در حوزه فروش و اجاره در ماههای آینده مانند بازار
بورس کمتر خواهد ش��د ،اما در مقابل عدهای ،پیشبینی میکند که این ش��تاب نهتنها کم نخواهد شد ،بلکه
بیشتر نیز میشود .اما دالیل اصلی این فراز و نشیب در بازار خرید و اجاره مسکن چیست و کارشناسان درباره
راهکارهای موجود برای بهبود آینده آن چ ه میگویند؟! در ادامه با گزارش
در اینباره همراه باشید:

 اشتباه از انتخابهای ما بود

محمدعلی پورشیرازی

فرهاد بیضایی

محمدعلی پورشیرازی ،کارشناس حوزه مسکن درباره
دالیل افزایش مس��کن در کش��ور اظهارکرد :در وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کش��ور ما نیز در چند دهه گذش��ته،
بس��یاری از عوامل در افزایش غیرمنطقی قیمت مس��کن
موثر بوده اس��ت ،اما شاید مهمترین اشتباه در این زمینه،
شناور کردن جمعیت و ایجاد زمینه برای مهاجرت آنها به
ش��هرهای بزرگی مانند تهران بوده است .پورشیرازی در
اینباره افزود :با این کار در مدت کوتاهی جمعیت پایتخت
 ۳میلیون نفری را به  ۸میلیون نفر رساند و تازه باید به این
اشتباه ،استفاده و سوءاستفادههای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاس��ی را نی��ز افزود و میتوان در ای��ن زمینه گفت که
تمام افرادی که در هر بخش حوزه مس��کن میتوانس��تند
سوءاس��تفادهای از این حوزه انجام دهند ،از این کار دریغ
نمیکردند .بررسی مالکیت ساختمانهای بزرگ میتواند
دلیلی بر این مدعا باشد .وی با تشبیه موضوع مسکن در
کش��ور به یک جنگ ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر ،در
کش��ور ما جنگ مسکن به جنگ جدی و عجیب و غریبی
تبدیل ش��ده که همراه ب��ا افزایش قیمت و تورم انفجاری
است .عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی
ای��ران ،بیتوجهی دولت در دورهه��ای گوناگون را نیز در
این موضوع بیتاثیر ندانس��ت و یادآور ش��د :دولت نیز در
همه این س��الها به قدری با مش��کالت خود سرگرم بوده
که نمیخواهد یا نمیتواند موضوع مس��کن را در اولویت
برنامهه��ای خود ق��رار دهد که البته این نوع نگرش کامال
اش��تباه اس��ت .وی همچنین به جانمایی و اجرای اشتباه
طرح مس��کن مهر اشاره کرد و افزود :در واقع باید پرسید
که چه دلیلی داش��ت که پروژه مس��کن مهر در شهرهایی
به وس��عت و با جمعیت تهران اجرایی ش��ود؟! چرا چنین
طرحی در شهرستانها و روستاها اجرایی نشد تا ساکنان
آن مناطق ،قصد مهاجرت از سرزمین خود را از سر بیرون
بوکار حرفهای خود در آن مناطق
کنند و به حرفهها و کس 
مشغول باشند؟ اجرای غیراصولی طرحهایی از این دست،
نهتنها حوزه مس��کن را با چالشه��ای جدی مواجه کرد
ک��ه حت��ی تاثیر منفی و قابلتوجهی ب��ر حوزههایی مثل
کش��اورزی و دامپروری و مش��اغل روس��تایی گذاشت و
بس��یاری را در اندیشه کار و تحصیل از محل زندگی خود
به سوی شهرهای دیگر روانه کرد .وی در این زمینه تاکید
کرد :در هیچ جای جهان و حتی کش��ورهای پیشرفته هم
الزم نیس��ت همه افراد وارد دانشگاه شوند و هرکس بنا به
نیاز حرفهای خود از این س��بک از زندگی بهره میبرد .در
نهایت به نظر میرس��د افزایش قیمت مسکن در کشور ما
تحتتاثیر عوامل بس��یاری است که ناآگاهی و سودجویی
از مهمترین آنها هستند و باید این ساختار بهشکل درستی
درآی��د ت��ا نظام عرضه و تقاضا در مناطق مختلف کش��ور
متعادل ش��ود .پورش��یرازی در پایان خاطرنش��ان کرد:
افزایش قیمت مسکن در روزگار ما معلولی است که علت
آن بیتوجهی و اتخاذ راهکارهای غلط در طول دورههای
بلندمدت بوده اس��ت و برای برطرف ش��دن این مشکالت
نی��از به برنامهریزیه��ای اصولی بلندمدت و همچنین در
نظر گرفتن زمان است.

 زمین از دولت باشد

توگو
فرهاد بیضایی ،کارشناس اقتصاد در اینباره در گف 
با
عنوان کرد :در بروز مش��کالتی مانند همهگیری
وی��روس کرونا در جه��ان ،تجربههای موفق نش��ان داده
تمرکز دولتها بر نیازهای اساس��ی مردم میتواند بس��یار
اثربخش باش��د ،زی��را در بروز تمام این مش��کالت ،مردم
همچنان باید نیازهای اولیه خود اعم از خوراک ،پوش��اک
و مس��کن را تامی��ن کنند و خواهناخ��واه این بخش فارغ
از تمام مش��کالت باید به مس��یر خود ادام��ه دهد .عالوه
ب��ر این ،تامین این نیازها و رونق بخش��یدن به این حوزه
میتواند جایگزین مطلوبی برای خأل ایجادشده در شرایط
نامساعد اقتصادی باشد .بیضایی در این زمینه عنوان کرد:
با توجه به آنچه گفته ش��د به نظر میرس��د درحالحاضر،
حوزه مس��کن کش��ور بهعنوان یکی از نیازهای اساس��ی
مردم مورد توجه قرار گرفته و کمبود عرضه آن نسبت به
میزان عرضه باعث افزایش بیرویه قیمت آن ش��ده است.
بنابراین ظرفیت این تمرکز و سرمایهگذاری در این حوزه
ازس��وی دولت وجود دارد؛ البته گام نهادن در این مس��یر

عکس:

تنشه��ای متعدد و مکرر در بازار مس��کن
کش��ور ،نگرانیها از افزایش قیمت مسکن را
بهویژه در قش��رهای متوس��ط یا آسیبدیده
جامع��ه دو چندان کرده و در ماههای اخیر به
یک��ی از چالشهای بزرگ و اساس��ی در این
حوزه تبدیل شده است.
با توج��ه به ش��رایط نامناس��ب بنگاههای
اقتص��ادی و تولی��دی که روند ایج��اد ثروت
در آحاد جامع��ه را کند کرده ،افزایش قیمت
بی��ش از مقادیر فعلی خ��ارج از توان تحمل
مردم بعید به نظر میرس��د البته این موضوع
ب��ه معنای کاهش قیمتها در حوزه مس��کن
نخواهد بود.
به این ترتیب انتظار میرود با روند کنونی،
کش��ور ش��اهد رکود عمیق در بازار مسکن و
کاهش تعداد معامالت باشد و آمارهای رسمی
منتشر ش��ده نیز مؤید همین نکته است .در
عین حال در این شرایط قابل پیشبینی است
که ش��کاف موجود بین قیمتهای اس��می و
نرخهای عملی معامالت نیز بهتدریج عمیقتر
شود.
با توجه به تحوالت اقتصادی و تغییر و تاثیر
بر س��ایر بازارها ،رش��د قیمتی اخیر در حوزه
مسکن بهعنوان آخرین بازار سرمایهای متأثر
از کاهش ارزش پول ملی ،به هیچ عنوان دور
از ذه��ن نبود و بروز وضعی��ت فعلی با توجه
به مولفههای موثر بر آن پیشبینی میش��د.
بر همین اساس و نظر به اجتنابناپذیر بودن
وقوع چنین شرایطی ،طبیعی است که راهکار
کوتاهمدت و فوری ب��رای آن وجود ندارد ،اما
در ه��ر ح��ال اقدام عاجل و منس��جم تمامی
ارکان مؤثر حکومت��ی برای تحقق یک هدف
ب��زرگ در راس��تای حل این مش��کل ،یعنی
شتاب بخش��یدن به تولید مسکن ضروری به
نظر میرسد و شاید بتواند موجب عبور از این
چالشها شود.
در ای��ن ش��رایط ،پیش��نهادها و طرحهای
میانمدت و بلندمدتی وجود دارد که میتوان
از آنها بهعنوان راهکاری برای حل مش��کالت
حوزه مس��کن -چه در بح��ث خرید و چه در
موضوع اجاره -اس��تفاده کرد که در ادامه به
چند مورد از آنها اشاره شده است:
 -۱تقویت مش��ارکت انبوهسازان ،از طریق
ارائه تس��هیالت ب��ه آنها ب��رای تأمین زمین
و مجوز س��اخت ک��ه بهعن��وان بخش عمده
هزینه تولید مسکن ،مشکالت زیادی را برای
متقاضی��ان آن ایجاد میکند .ب��رای این کار
میتوان از ش��یوههایی مانند واگذاری امالک
مازاد بانکها و نهادهای دولتی به انبوهسازان
با اقس��اط بلندمدت بدون بهره و قابل انتقال
به مالکان آتی واحدها یا مش��ارکت با آنها نیز
استفاده کرد.
 -۲اس��تفاده از ظرفیته��ای بخش تعاون
و زیرس��اختهای بخش خصوص��ی به دور از
هرگونه رانت و سوءاس��تفاده با س��ازکارهای
نظارتی دقیق نیز میتوان��د در این زمینه در
دستور کار قرار گیرد.
 -۳ح��ذف سیاس��تهای و قوانی��ن
غیرکارشناسی ،ش��عارگونه و ناکارآمد ،مانند
مالیات ب��ر خانههای خالی ی��ا بورس امالک
ک��ه عمال تورمزا ب��وده و نتیجه منفی بر بازار
مس��کن دارند ،یکی از موضوعاتی اس��ت که
دولت و زیرمجموعههای آن در حوزه مسکن،
باید بهطور جدی بر آن تمرکز داشته باشند.
 -۴یک��ی دیگر از ش��یوههای موثر در این
راستا ،اعمال سیاستهایی در راستای کاهش
هزینه تمامشده مس��کن ،از طریق تخصیص
تسهیالت ویژه و کمبهره به واحدهای تولیدی
تأمینکنن��ده نیازه��ای صنع��ت س��اختمان
خواهد بود.
 -۵حمای��ت از اس��تارتآپها ،طرحه��ا
و ایدهه��ای نخب��گان و حمای��ت از ورود
فن��اوری ب��رای تولی��د مس��کن ارزان ک��ه
بس��یاری از کش��ورها در حوزههای گوناگون
س��رمایهگذاریهای فراوان��ی روی آن انجام
دادهاند نیز میتواند بهعنوان راهکاری مناسب
در این راستا تلقی شود.
 -۶ب��دون تردی��د یکی از معض�لات فعلی
در کارهای اجرایی کش��ور افت��ادن در پیچو
خمه��ای بروکراس��ی اداری و یکی از راههای
کاس��تن از موان��ع تولید مس��کن ،تس��ریع و
تس��هیل فرآیندهای اداری س��اخت مس��کن
است.
 -۷در نهایت نیز باید برنامهریزی فرهنگی
موثری برای تغییر رویکرد از تفکر سرمایهای
به تفکر مصرفی مسکن در جامعه انجام شود.

تسه؛ سرگردان
در دوراهی
بورس و مسکن

در  ۵ماه گذش��ته اگرچه بازار س��رمایه با تالطمهای سنگینی روبهرو
ب��ود ،اما از آنجا که بازار مس��کن با س��رعتی کمنظیر روند رش��د را در
پیش گرفته ،نرخ اوراق تس��هیالت مس��کن از  ۷۰ه��زار تومان پایینتر
نیامد.
بهگزارش مهر ،بررسی فراز و فرودهای نرخ اوراق تسهیالت مسکن در
 ۵ماه نخس��ت امسال در مقایس��ه با دو بازار اثرگذار بر تحوالت قیمتی
این اوراق ش��امل بازار س��رمایه و بازار مسکن نش��ان میدهد نرخ اوراق

تسهیالت مسکن تابعی از هر دو بازار یادشده بوده است.
بهوی��ژه که همزمان با اوجگیری ب��ورس در نیمههای خرداد و ابتدای
تیر امس��ال ،نرخ هر برگه تسهیالت مس��کن از کانال  ۴۰هزار تومانی تا
کانال  ۹۰هزار تومانی رش��د کرد ،اما در مرداد امس��ال که شاخص کل
بورس با کاهش ش��دیدی مواجه ش��د ،بهدلیل آنکه بازار مسکن در اوج
بازدهی ماه به ماه قرار داش��ت ،نرخ برگههای تس��هیالت مسکن بهدلیل
افزایش تقاضای خرید مسکن ،همچنان در کانال قیمتی باالی  ۷۰هزار

تومان تثبیت شد.
بهعنوان مثال ،سابقه نرخ اوراق تسهیالت مسکن صادرشده در اسفند
سال گذشته با نماد تسه  ۹۸۱۲که از  ۱۰فروردین امسال به بازار عرضه
شدند نشان میدهد این برگهها در نیمه نخست فروردین بین  ۴۹هزار و
 ۹۰۰تا  ۵۳هزار تومان عرضه میشدند و در اول مرداد به  ۹۴هزار تومان
افزای��ش یافت که گرانترین نرخ این نماد در  ۵ماهه نخس��ت امس��ال
است.

نی��از به پیشزمینههایی نیز دارد که تحقق آن مس��تلزم
ورود آگاهانه دولت و نهادهای باالدس��تی به این موضوع
است که زمین و در اختیارگذاری آن یکی از مهمترین این
زمینههاست .وی درباره راهکارهای کنترل قیمت مسکن
عنوانکرد :بیش��ک نخستین و اساسیترین موضوعی که
در حوزه مس��کن میتواند تاثیرگذار باشد ،موضوع زمینی
اس��ت که برای سرمایهگذاری مردم در عرصه مسکن الزم
اس��ت .عرضه زمین از س��وی دولت یک��ی از راهحلهای
موج��ود ب��رای ترغیب مردم ب��رای ورود به ح��وزه تولید
مس��کن است .این رویکرد میتواند بستر مناسبی را برای
افزایش تولید مس��کن فراهم کند و افراد بیشتری را برای
مشارکت در این بخش به میدان آورد که همزمان میتواند
کنترل قیمت مسکن را نیز بهدنبال داشته باشد .بیضایی
درباره میزان اثربخشی این راهکار در کنترل بهای مسکن
یادآور ش��د :به نظر میرس��د در حال حاضر و با ش��رایط
موج��ود نزدیکترین راهکاری که میتواند به س��رانجام
برسد و اقتصاد حوزه مسکن را احیا کند ،موضوع زمین و
در اختیار قرار دادن آن برای ساخت مسکن ازسوی مردم

آخرین آمارها از قیمت مسکن در تهران

روند صعودی قیمتها از ابتدای امسال بازار مسکن را نشانه رفته و با شیب بهنسبت تندی در حال طی کردن
مس��یر خود اس��ت .اینطور که آمارهای رسمی از قیمت مسکن شهر تهران نشان میدهد در فروردین سال ۹۹
قیمت میانگین آپارتمان در تهران نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش  ۲درصدی به  ۱۵میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان رسید .اما روند نزولی قیمتها عمر چندانی نداشت ،چراکه در اردیبهشت قیمت هر مترمربع آپارتمان در
ش��هر تهران با رش��د  ۱۱درصدی به  ۱۶میلیون و  ۹۷۰هزار تومان رسید .خرداد نیز رشد  ۱۱درصدی قیمتها
را در بازار مس��کن به همراه داش��ت و قیمت هر مترمربع آپارتمان به  ۱۸میلیون و  ۹۵۰هزار تومان نزدیک ش��د.
در تیرماه روند صعودی قیمتها متوقف نشد و با رشد  ۱۰درصدی قیمت هر مترمربع آپارتمان از  ۲۰میلیون
تومان عبور کرد .بنا به گزارش میزان ،آخرین آمار منتشرشده از قیمت مسکن نشان میدهد قیمت هر مترمربع
آپارتمان در تهران با رش��د  ۱۰درصدی قیمت در مرداد به  ۲۳میلیون و  ۱۱۰هزار تومان رس��یده اس��ت .بهطور
متوس��ط ،بازار مس��کن از ابتدای امس��ال در هر ماه با رش��د  ۱۰درصدی قیمتها روبهرو بوده و طی مدت  ۵ماه
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان با افزایش حدود  ۸میلیونی قیمت مواجه ش��ده اس��ت .همچنین براساس
آمار ارائهشده از سوی مجمع فعاالن اقتصادی ،میانگین قیمت مسکن در مناطق  ۱تا  ،۵از ابتدای سال  ۹۶تا تیر
 ۹۸معادل  ۲۲۵درصد ،از تیر  ۹۸تا مرداد امسال معادل  ۷۶درصد و از ابتدای امسال تا پایان مرداد  ۹۹معادل
 ۵۵درصد رش��د داش��ته اس��ت .این در حالی است که در همین مقاطع زمانی میانگین قیمت مسکن در مناطق
 ۹تا  ۲۰به ترتیب معادل  ۱۹۲درصد ۶۸ ،درصد و  ۴۲درصد بوده است .تفاوت سرعت این رشد قیمت مسکن
میان شمال و جنوب پایتخت ،در بازه ابتدای سال  ۹۶تا تیر ۹۸معادل  ۳۳واحد درصد ،در تیر  ۹۸تا مرداد ۹۹
معادل  ۸واحد درصد و از ابتدای امسال تا مرداد معادل  ۷واحد درصد بوده است.

است .وی در این زمینه تصریح کرد :البته در اینباره باید
توجه داش��ت که منظور از در اختیار گذاشتن و واگذاری
زمی��ن به م��ردم ،قرار دادن آن در مالکیت انبوهس��ازان و
س��ازندگان بزرگ مسکن نیس��ت ،زیرا این موضوع خود
پیامدهایی مانند رانت ،افزایش قیمت و مش��کالتی نظیر
آن را ایجاد خواهد کرد و این موضوع دوباره از مسیر خود
منحرف خواهد شد؛ پس اگر قرار است تمرکز بر این حوزه
ب خانه ش��دن مردم بینجامد،
به س��اخت مسکن و صاح 
ای��ن مالکی��ت باید در اختیار خود مردم و به ش��کلهایی
مثل حق بهرهبرداری باش��د تا هدف نهایی از این کار که
ایجاد مس��کن برای مردم اس��ت ،محقق شود .وی درباره
می��زان تاثیرگذاری قیمت زمین در بهای مس��کن گفت:
قیمت زمین حدود  ۶۰درصد بهای تمامش��ده مس��کن را
تش��کیل میده��د و دولت با در اختیار ق��رار دادن زمین،
ب خانه
ای��ن هزین�� ه را تقبل و به مردم ب��رای اینکه صاح 
ش��وند ،کمک میکند .بیضایی در این زمینه تاکید کرد:
بس��یاری از مردم در کش��ور ما درحالحاضر سرمایههای
سرگردانی دارند که معموال نیز خرد هستند و در صورتی
که زمین برای س��اخت مس��کن در اختیار آنها قرار گیرد،
میتوانند این س��رمایهها را به سمت ساخت مسکن سوق
دهند .این موضوع عالوه بر ایجاد مسکن مورد نیاز کشور،
اش��تغالزایی و رشد اقتصادی کشور را نیز به همراه دارد و
میتواند در نگاه کلی بازده مناسبی را برای کشور بهدنبال
داش��ته باش��د .وی درباره استقبال مردم از چنین طرحی
نیز عنوان کرد :با این کار بس��یاری از مستاجران کشور به
این طریق س��اماندهی خواهند شد و نقدینگی آنها نیز در
حوزه مس��کن به جریان خواهد افتاد و بیش��ک مردم از
این موضوع اس��تقبال خواهند کرد زیرا این کار برای آنها
بهعنوان یک سرمایهگذاری جذاب ،پایدار و با امنیت تلقی
میشود که میتواند آنها را صاحب مسکن کند.

 سخن آخر

در حال حاضر بازار مس��کن کشور بهدلیل کاهش عرضه
و افزایش تقاضا به ش��کل بیس��ابقهای افزایش پیدا کرده و
دلیل اصلی آن هم این است که مردمی که سرمایه محدودی
در اختیار داشتند ،از بیم از دست رفتن ارزش پول ملی خود،
به سرعت آن را تبدیل کردند .آنچه به نظر میرسد این است
که باوجود تمام این مش��کالت ،صنعت س��اختمان کشور
هنوز زنده اس��ت و میت��وان آن را دوباره به جریان انداخت.
ما باید در کنار ارائه تس��هیالت به متقاضیان مسکن ،فعاالن
این حوزه را نیز حمایت کنیم و مش��وق انبوهسازی باشیم تا
صنعت مسکن کشور دوباره پا بگیرد .تسهیالت تکرقمی،
حمایتهای تش��ویقی و کم کردن نهادها و ارگانهایی که
در مس��یر س��ازندگی و توسعه صنعت مس��کن ایجاد مانع
میکنند راهکاری کاری است که میتوان در جهت تقویت
کارآفرین��ان این حوزه انجام داد .وامها و تس��هیالتی که از
در اختیار گذاش��تن آن صحبت میشود نباید فقط به درج
خبر در رس��انهها منتهی شود؛ دولت میتواند برای حل این
مشکل تسهیالت بانک مسکن را راهاندازی کند ،زمین را در
اختیار قرار دهد و با همین اقدامات ،شابد بتوان امید داشت
که مقدمات فروکش کردن این س��ونامی افزایش��ی قیمت
مسکن در کشور فراهم شود.

بازار  600میلیون نفری کیف و کفش چرم ایران
دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در
حمایت از تولید کفش و کیف ملی از تش��کیل انجمن طراحان
و مدلسازان کیف و کفش خبر داد.
بهگزارش
 ،دانش��گاه علمیوکاربردی کوشا که یکی از
مراکز علمی حامی تولیدکنندگان کفش چرمی اس��ت ،چندی
پیش میزبان س��یدهمرضیه ش��فاپور ،دبیر کارگروه مد و لباس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از فعاالن صنف کفش
و کی��ف و صنایع وابس��ته بود .عضو هیات موسس��ان انجمن
طراحان و مدلس��ازان کفش و کیف در این مراس��م گفت :در

بررس��ی آمار بازار مصرف ،معتقدیم با ب��ازار  ۸۰میلیون نفری
مواجه نیس��تیم؛ بلکه ما یک ب��ازار مصرف  ۶۰۰میلیون نفری
پیشرو داریم ،چراکه همه کش��ورهای همسایه نیاز به کفش و
کیف چرمی ایرانی دارند.
س��ود حاصل از تولید یک جفت دس��تکش چرم برابر با نرخ
یک بش��که نفت و س��ود حاص��ل از فروش ی��ک جفت کفش
چرمی برابر با نرخ چندین بش��که اس��ت .بنابراین میخواهیم
ب��ه دولت بگوییم نیازی به فروش نفت ن��دارد .ما اهالی صنف
کف��ش و کیف چرم میتوانیم درآمدهای نفتی را جبران کنیم.

افشین ش��ادیمهر تاکیدکرد :این به معنای اشتغالزایی و حفظ
س��رمایههای ملی اس��ت .در اینباره ضعفهایی مانند کمبود

نیروی انس��انی متخص��ص و آموزش داریم ک��ه این نواقص را
با هماندیش��ی رفع میکنیم .قرار است با حمایت کارگروه مد
و لب��اس وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،انجمن طراحان و
مدلس��ازان کفش و کیف راهاندازی ش��ود که گامی در بهبود
کیفیت تولید این محصوالت خواهد بود.
علی غریبی ،موس��س انجمن طراحان و مدلسازان کفش و
کیف نیز گفت :ایده تش��کیل این انجمن  3س��ال پیش شکل
گرفت .جایگاه کفش در جشنوارههای مختلف مد باالتر از این
است و ما نمیخواهیم کفش در جشنوارههای مد ،غریب باشد.

