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سهم اندک تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰
 شوکت: بیمه شدگان دچار 

مشکل می شوند

عضو هیأت امنای ســازمان تامین اجتماعی 
با عنوان این مطلب که خبــری از افزایش بودجه 
سازمان در سال آینده نیست، گفت: براساس الیحه 
بودجه فقط ۱۱هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت 

به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
اکبر شوکت در گفت وگو با خبرگزاری مهر، اظهار 
داشــت: طبق گفته نمایندگان مجلس یک سوم 
۹۰هزار میلیارد تومان که در الیحه بودجه سال آینده 
برای صندوق های بیمه ای و بازنشســتگی در نظر 
گرفته شده به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص 

پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این اعتبار دردی از کارگران 
و بازنشســتگان دوا نمی کند، افزود: بهتر است به 
جای این ۳۰درصد، حقوق کارگران و بازنشستگان 

براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تاکید 
کرد: ۳ سال قبل در الیحه بودجه ۵۰هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی 
اختصاص یافت. امسال این مبلغ باید به ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان می رسید در حالی که این گونه نشد 

و به ۳۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
شوکت با اشــاره به اینکه متأســفانه در الیحه 
بودجه، ردیف مســتقل و مشخصی برای پرداخت 
بدهی های دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته 
نشده، گفت: در یک ردیف ۹۰هزار میلیارد تومان 
آمده که برای آن هم شرکای زیادی ذکر شده است.

وی افزود؛ اگــر به گفته نوبخــت ۳۰درصد به 
تأمین اجتماعی برسد حدود 27هزار میلیارد سهم 
ما می شــود که با کم کردن ۱۶هزار میلیارد تومان 
برای همسان سازی، فقط ۱۱هزار میلیارد از بدهی 
دولت به سازمان پرداخت خواهد شد که اصاًل قابل 

قبول نیست.
عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
عدم افزایش بودجه تأمین اجتماعی در الیحه بودجه 

۱۴۰۰ تبعات اجتماعی به دنبال دارد.
    

 توفیقی: کارفرمایان بابت 
مزد ۹۹ به کارگران بدهکارند

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، 
پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری هنوز 
بسته نشده و کارگران درصدی از حقوق امسال را 

طلب دارند.
به گزارش تجارت نیوز، خیلی از کارگران منتظر 
رای دیوان عدالت برای افزایش حقوق در سال ۹۹ 
هستند. در حال حاضر هیأت تخصصی دیوان عدالت 
نظریه خود را درباره لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده و 
کارگران منتظر تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری هستند. اگر رای نهایی دیوان عدالت اداری بر 
ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روزهای 
پایانی فرودین ابالغ و در خردادماه تصحیح شــد، 
باطل می شود و باید مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته 
شود. فرامرز توفیقی در این باره می گوید: »با توجه به 
فرا رسیدن زمستان، کارگران منتظر تعیین افزایش 
حقوق سال آینده هستند اما پرونده افزایش حقوق 
کارگران در ســال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده 
اســت. هیات تخصصی دیوان عدالت شکایت ما را 
پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده بنابراین 

کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند«.
به گفته وی، تا زمانی که این مســاله حل نشود 
ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه 
اســت، مگر این که دو ضلــع دیگــر بپذیرند که 
درصدی از افزایش دســتمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی 

از کم کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
توفیقی افزود: »در ســال جاری تعیین میزان 
افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلع 
دیگر و به خصوص دولت اصــال این ماده را ندیدند. 
دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه های 
تاثیرگذار در دســتمزد یعنی تورم سبد معیشت 
اقدام کند ولو به اینکه پوشش ۱۰۰درصدی ندهد«.
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در ســال های میانی دهه ۶۰، همه 
سال های دهه 7۰ و سال های ابتدایی 
دهه ۸۰، »بافت بلوچ« در تمام سیستان 
و بلوچستان و فراتر از آن در شرق ایران، 
تبدیل به یک نماد شــده بود؛ نمادی 
از پارچه هــای باکیفیــت وطنی که 
خریــداران را از محصــوالت خارجی 

مشابه بی نیاز می کرد.
در زاهدان، شــعبه های فروش این 
کارخانه، همواره غلغله بود و مشتریان 
برای خرید روتختــی، ملحفه و حوله 
هجوم می آوردند. وقتی کسی می گفت 
»رفته ام بافت بلوچ برای خرید« دیگر 
همه می دانســتند که منظــور همان 
پارچه های باکیفیتی است که سال ها 
بدون کوچکترین پارگی و خراش، در 
خانه می ماند و حتی برای چند نســل، 
قابل استفاده است اما سال های رونق و 
اوج، خیلی زود سپری شد و بافت بلوچ 
به دالیل ناگوار بســیار، در سراشــیب 
سقوط افتاد. سنگ های بسیاری بر سر 
این کارخانه قدیمی که نمادی از تولید 
باکیفیت در جنوب بلوچســتان بود و 
روزگاری فرصت اشتغال شایسته برای 
بیش از 2 هزار کارگر در منطقه محروم 
ایرانشهر فراهم کرده بود، باریدن گرفت. 
نخســت، واردات بی رویه و پارچه های 
بی کیفیت تر اما ارزان تر چینی که بازار 
منسوجات باکیفیت بافت بلوچ را کساد 
کرد. بعدتر، آتش ســوزی گسترده که 
تمام اموال کارخانــه را طعمه حریقی 
غیرمنتظره کرد و باز هم بعدتر، تالش 
ناکام برای خصوصی ســازی کارخانه 
و سپس ســال های دردناک و طوالنی 
فترت که درها بسته بودند و کارگران، 

آواره.
»بافت بلوچ« نمادی نوستالوژیک 
برای مردمان بلوچســتان و سیستان، 
سرنوشت طوالنی و دردناکی را تجربه 
کرده است. این دردها این روزها تا حدود 

بسیار کمی التیام یافته اما هنوز راه آینده 
به اندازه کافی روشن نیست.

تولد؛ رونق و رکود
از ابتدای تولد این کارخانه شــروع 
می کنیم؛ از ســال های تــالش برای 
کارآفرینــی و اشــتغالزایی در منطقه 
محروم سیستان و بلوچستان و افتتاح و 
راه اندازی کارخانه ها در دهه ۶۰ شمسی، 
در بحبوبحه جنگ با عــراق که به رغم 
همه دشــواری ها و رنج های مشترک، 
کارآفرینی و تولید بیشتر از هر زمان دیگر 

رونق گرفت و روی غلتک افتاد.
این کارخانــه در ســال ۱۳۵۳ در 
زمینی به وسعت ۱۵۰ هکتار کلنگ زنی 
شــد اما در بهمن ماه ۶2، بــه افتتاح و 
بهره برداری رسید. بعد از بهره برداری، 
پرسنل شــاغل در مجتمع به بیش از 
دو هزار نفر رسید و در برهه هایی حدود 
2 هــزار و ۵۰۰ نفر به طور مســتقیم و 
هزاران نفر به طور غیرمستقیم در این 
کارخانه مشــغول به کار بوده اند و نان 

درمی آوردند.
دو دهه فعالیــت مثبت و موفق این 
کارخانــه با قدرت تمام ادامه داشــت. 
این کارخانه در ســال های میانی دهه 
شصت، با ظرفیت اسمی 22 تن نخ در 
روز و 2۸میلیون متــر پارچه، در میان 
غول های صنعت نساجی ایران، پرآوازه 
شد و پای تولیدات آن به فروشگاه های 
بزرگ، نه فقط در داخل استان بلکه در 

سراسر کشور باز شد.
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا 
اینکه چوب سیاست های تعدیلی، تن 
برومند و پر انرژی بافت بلوچ را نیز مانند 
سایر کارخانجات و غول های صنعتی، 
تا جایی که می توانســت زخمی کرد. 
در دهه ۸۰، ورود منســوجات ارزان به 
کشور به خصوص از چین، بازار تولید را 
در این کارخانه تا حدود بسیاری کساد 
کرد و این کارخانــه قدیمی، بدهی باال 
آورد. تراز مالی بافت بلوچ با پایین آمدن 
میزان تولید، به هــم ریخت، آن به هم 

ریختن وقتی به آتش سوزی بزرگ سال 
۸7 رسید، دیگر هیچ گاه التیام نیافت.

در ابتدای سال ۸7، یک آتش سوزی 
در کارخانه اتفاق افتــاد که بدیمنی و 
نحسی آن برای ســال های مدید ادامه 
یافت. آتش سوزی به دستگاه ها، آسیب 
جدی رساند؛ دســتگاه هایی که بعد از 
کاهش رونق و اوج گیری واردات توسط 
مافیای داللی، دیگر مدت ها به روز نشده 
بودند و بسیاری از آنها قدیمی و فرسوده 
بودند. مدتی پس از وقــوع این حادثه، 
دستگاه های نه چندان نوین این واحد 
بافندگی مانند اعضای بدن یک بیمار 
مرگ مغزی، قطعه قطعه جدا و به فروش 
رسید و الشه بی محتوای آن در لیست 

سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
قطعه قطعه کردن و تالش برای 

خصوصی سازی
آن روزها که دستگاه ها را قطعه قطعه 
می کردند و هر کدام را جداگانه به فروش 
می رســاندند، برای کارگران قدیمی 
این مجتمع، یک کابوس بود؛ کابوسی 
که هنوز هم وقتی به یــاد می آورند، به 

دنبالش، یک آه بلند از راه می رسد.
»محمد« که در همان ســال های 
دهه ۸۰، از بافت بلوچ بازنشست شده، 
می گوید: »آن روزها انگار بافت بلوچ مثل 
انسانی بود که او مرگ مغزی کرده باشند 
و همه اعضا و جــوارح اش را به این و آن 
ببخشند! ما کارگران قدیمی بلوچستان، 
آن روزها به چشــم خودمان دیدیم که 

جانمان می رود!«.
بعــد از آتش ســوزی و قــرار 
گرفتن در لیســت واگذاری ســازمان 
خصوصی سازی، دوران فترت بافت بلوچ 
آغاز می شود. این دوران نزدیک به ۱۰ 
سال و کمی بیشتر به طول می انجامد. 
قرار گرفتن در لیست واگذاری سازمان 
خصوصی ســازی، هرگز بــرای حل 
مشکالت عدیده این مجتمع قدیمی، 
راهکاری مناسب نبود. در نهایت در سال 
۹۳، با دستور اکید مقام معظم رهبری، 

بافت بلوچ از لیست واگذاری ها خارج و 
برای توانمندسازی در اختیار سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران قرار 

می گیرد.
این اتفاق، می توانست قفل های این 
کارخانه قدیمی را بگشاید و راه تولید را 
هموار کند اما بعد از قرار گرفتن در اختیار 
دولت، باز هم فترت و تعطیلی ادامه پیدا 
کرد، آن هم به مدت تقریباً شش سال 
تا اینکه در اردیبهشــت ســال جاری، 
بخش ریســندگی این کارخانه احیا و 
به بهره برداری رسید. حدود ۱۵۰ کارگر 
در این بخش مشــغول به کار شدند و با 
احتساب کارگران بخش های رنگرزی 
و سردخانه، امروز بافت بلوچ حدود ۳۰۰ 

کارگر شاغل دارد.
نفس کشیدن دوباره بعد سال ها 

مرگ و خاموشی
کارخانه ای که ســه دهــه قبل، 2 
هزار کارگر فعال و متخصص داشــت، 
امروز بــا ۳۰۰ کارگر، افتــان و خیزان 
راه می رود و آهســته آهسته شروع به 
نفس کشیدن کرده است؛ وعده هایی 
مبنی بر راه اندازی بخش بافندگی این 
کارخانه داده اند اما هنوز این بخش کاماًل 

غیرفعال است و هیچ تولیدی ندارد.
بیســت و یکم مهرماه سال جاری، 
رئیس مجلس در دیدار با کارگران این 
کارخانه گفت: واحد بافندگی کارخانه 
بافت بلوچ ایرانشهر را با همکاری دولت 

راه اندازی خواهیم کرد زیرا این کارخانه 
نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه 
منطقــه دارد. در این دیــدار، نه تنها 
کارگران مستاصل و خسته بافت بلوچ، 
بلکه امام جمعه ایرانشهر نیز از قالیباف 
درخواست کرد که هرچه زودتر واحد 
بافندگی این کارخانه احیا و این مجتمع 

قدیمی به تولید با ظرفیت کامل برسد.
پیش از آن، در 2۸ مرداد ماه ســال 
جاری، رئیس سازمان صنعت، معدن، 
و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: 
تــالش خواهیم کرد واحــد بافندگی 
کارخانه بافت بلوچ را تا پایان امســال 

افتتاح کنیم.
شهرکی ادامه داد: واحد ریسندگی 
کارخانه بافت بلوچ با ماشین آالت مدرن 
روز، امسال فعال شد که با تزریق منابع 
مالی دولت تــالش خواهیم کرد واحد 
بافندگی این واحد نساجی را نیز تا پایان 

سال افتتاح کنیم.
اکنون در روزهای میانی دهمین ماه 
از سال هستیم. هنوز خبری از راه اندازی و 
افتتاح بخش بافندگی بافت بلوچ نیست. 
آیا واقعــاً در دو ماه باقیمانــده تا پایان 
سال، وعده ها عملی شــده و بافندگی 
منسوجات و پارچه های باکیفیت، بعد 
از بیش از ۱2ســال خاموشی چراغ ها 
و فترت، از ســر گرفته خواهد شد و آیا 
مسئوالن این بار به وعده های خود عمل 

خواهند کرد؟
خواسته های کارگران، مردم 

منطقه و مدیرعامل
»ایرندگانی« نماینده کارگران بافت 
بلوچ و فعال صنفی این کارخانه در ارتباط 
با وضعیت فعلی تولید و معوقات کارگران 
این کارخانه می گوید: خوشحالیم که 
بخش ریســندگی راه افتاده و در حال 
کار است. با راه اندازی این بخش، ۱۵۰ 
تا 2۰۰ کارگر جدید بــه کارخانه ورود 
کرده و مشغول شده اند. ما توقع داریم 
همان طور که وعده داده اند تا پایان سال، 

بخش بافندگی نیز افتتاح شود.
او در ارتبــاط با معوقــات مزدی 
حــدود ۳۰۰ کارگر شــاغل در این 
کارخانه می گوید: دستمزدها تقریباً 
به روز اســت. االن ایــن ۳۰۰ کارگر، 
حقوق آبان ماه خــود را گرفته اند. ما 
چشم انتظار آینده هستیم؛ آینده ای 

که قرار است روشن باشد.
»مارندگانی« دبیــر اجرایی خانه 
کارگر ایرانشهر نیز در ارتباط با وضعیت 
فعلی بافت بلوچ می گوید: در حال حاضر 
بخش بافندگی کارخانه هیچ فعالیتی 
ندارد اما در حال انجام مناقصه برای خرید 
دســتگاه های مورد نیاز و آماده سازی 
سالن های تولید هستند. در واقع درصدد 
هســتند پیمانکاری را پیدا کنند که 
دســتگاه های بافندگی را خریداری و 

سالن را مهیا کند.
بــه گفتــه او، در حــال حاضــر، 
تولیــدات کارخانه در داخل کشــور و 
در یــزد، اصفهان و تهران، مشــتریان 
خــود را دارد و بنابرایــن فــروش 

 محصوالت روی غلتک افتاده اســت.
مارندگانــی می گویــد: امیدواریــم 
مسئوالن به وعده های خود عمل کرده 
و چراغ های تولید را در بافت بلوچ بعد از 
سال ها اهمال روشن کنند. روزگاری 2 
هزار کارگر در این کارخانه کار می کردند 
و بافت بلوچ، نمادی از تولید باکیفیت 
به دست کارگران وطنی بود. امیدواریم 
باز هم اشــتغالزایی در منطقه محروم 
بلوچســتان را جدی بگیرند و هرچه 
زودتر شاهد رونق کامل تولید در بافت 

بلوچ باشیم.
در عین حال، مدیریت کارخانه نیز 
یک خواسته اساســی از مسئوالن امر 
دارد. مدیریت فعلی کارخانه می گوید: 
»مجوزهای الزم بــرای پنبه کاری در 
منطقه را گرفته ایم. توقع داریم مسئوالن 
مساعدت کنند تا کاشت پنبه در منطقه 
به ثمر برسد و بتوانیم مواد اولیه کارخانه 
را خودمان تولید کنیم، پیگیر این موضوع 
هســتیم اما نیاز به مســاعدت بیشتر 
مســئوالن داریم تا کار کاشــت پنبه 

اجرایی شود«.
به نظر می رسد چند ماهی است که 
همه چیز در بافت بلوچ تا حدودی روی 
غلتک افتاده است اما این قطار، بسیار 
کند و الک پشــتی حرکت می کند. نُه 
ماه بعد از افتتاح بخش ریسندگی، هنوز 
بخش بافندگی کاماًل غیرفعال است و 
فقط دو ماه تا پایان سال باقی مانده، آیا 
در این دو ماه، کار خرید ماشین آالت و 
آماده سازی سالن های تولید به سرانجام 
خواهد رسید؟ در حال حاضر فقط ۳۰۰ 
کارگر در بافت بلوچ کار می کنند اما آیا به 
زودی شاهد اشتغال بیش از هزار نفر در 
این کارخانه خواهیم بود؟ پاســخ همه 
این سواالت به اهتمام و همت مسئوالن 

بستگی دارد. 
نماد قــدرت و توان بلوچســتان و 
مردمان محروم آن به خاطر بی تدبیری 
و تعدیل، برای ســال ها به قهقرا رفت 
و دچار ســقوطی دردناک شد. اجزای 
بدنش را قطعه قطعه کردند و فروختند 
و الشه بیجان آن را برای مدت ها به حال 
خود رها کردند. آیا روزی خواهد رسید 
که این پیکر بیجان، روی پاهای خود 
بایستد و دوباره راه رفتن را از سر بگیرد؛ 
روزی که دوبــاره مردمــان زاهدان، 
خاش و ایرانشــهر با افتخــار بگویند 
»داریم می رویم بافت بلوچ برای خرید؛ 

بهترین ها آنجاست...«.

سقوط یک نماد نوستالوژیک وطنی با چوب تعدیل ساختاری

»بافت بلوچ« در انتظار روزهای اوج نشسته است

خبر

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، تبعات ده گانه 
نامطلوب طرح بازنشستگی پیش از موعد مجلس را تشریح کرد.

روزبه کردونی در گفت وگو با خبرگــزاری مهر گفت: طرح 
بازنشستگی پیش از موعد، در حالی مطرح شده که صندوق های 
بازنشستگی کشور به دالیل مختلف با چالش های پایداری مالی 
مواجه هستند، به این معنی که نه تنها درآمدها کفاف هزینه های 
جاری را نمی دهند، بلکه آینده تأمین مالی تعهدات بلندمدت 
آنها نیز با تهدید مواجه است. غیر از آن، این روند خالف مسیری 
است که در راستای افزایش امید زندگی در کشورهای مختلف 

دنبال می شود.
وی با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن این طرح در مجلس اظهار 
داشت که باید باب گفت وگو در این خصوص باز باشد تا یک اجماع 
ملی در خصوص آسیب زا بودن اجرای طرح بازنشستگی پیش 

از موعد به دست آید.

رئیس مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در تشریح 
پیامدهای نامطلوب حرکت به سمت بازنشستگی پیش از موعد 
گفت: بازنشستگی پیش از موعد از یک سو با کاهش درآمدهای 
صندوق های بیمه ای و از سوی دیگر، با افزایش هزینه های آنها، 

پایداری مالی صندوق ها را به خطر می اندازند.
کردونی افزود: بازنشســتگی پیش از موعد مغایر با اصول 
بیمه ای و دقیقــاً معکوس بــا روند اصالحــات صندوق های 
بازنشســتگی در جهان اســت. در حالی که تجربه کشورهای 
مختلف نشان از اصالح قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای 
افزایش سن بازنشستگی دارد، طرح بازنشستگی پیش از موعد 

به دنبال کاهش آن است.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ادامه داد: دلیل 
توجیهی طرح بازنشستگی پیش از موعد که کمک به افزایش 
اشتغال جوانان است، پشتوانه علمی معتبری ندارد. شواهد علمی 

هیچ ارتباط مثبت قطعی را بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش 
اشتغال جوانان نشان نمی دهند. حتی بسیاری از مطالعات نشان 
می دهند که کاهش سن بازنشستگی به اشتغال جوانان کمکی 
نمی کند. اگر هم این جایگزینی در اقتصاد ایران تأیید شــود، 

تضمینی برای جایگزینی کامل و تناظر یک به یک آن نیست.
وی اظهار داشت: هنگامی که سالمندی جمعیت در کشور 
به وقوع بپیوندد، با این حجم از مستمری بگیران و به خصوص 
در صورت تداوم مشکالت اقتصادی، تأمین مالی مستمری ها 
به طور قطع با مشکل مواجه خواهد بود و بار اجتماعی گسترده ای 

به همراه خواهد داشت. بنابراین طرح پیشنهادی کنونی که این 
وضعیت را تشدید خواهد کرد، بدون تردید از این نظر پایداری 

جمعیتی را به خطر می اندازد.
کردونی دربــاره پیامدهای منفی دیگر ایــن طرح گفت: 
بازنشستگی زودهنگام، با خارج کردن افراد غیرسالمند از بازار 
کار رسمی، به رشد اقتصادی در شــرایطی که باید برای وقوع 
پدیده سالمندی در کشور آمادگی داشته باشیم، ضربه می زند 
همچنین بازنشســتگی پیش از موعد چون منجر به گسترش 
بخش غیررسمی می شود، افزایش هزینه های اداری و بازرسی 
در نتیجه عدم تمکین به قانون را ممکن است در پی داشته باشد.

وی گفت: با توجه به شرایط تورمی کشــور و نظر به قوانین 
موجود در خصوص اشتغال بازنشستگان و نظر به اینکه از یک سو 
مستمری ها کفاف زندگی مستمری بگیران را نمی دهد و از سوی 
دیگر مستمری بگیران توانایی انجام کار را دارند، بازنشستگی های 
زودهنگام قطعاً به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد دامن خواهد 
زد و اساسا بازنشســتگی های پیش از موعد با ماهیت و مفهوم 
بازنشستگی که با سالمندی و عدم توانایی برای انجام کار و فعالیت 

پیوند خورده، در تضاد هستند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تشریح کرد

تبعات ده گانه بازنشستگی پیش از موعد

بخش ریسندگی راه 
افتاده و در حال کار است 
و با راه اندازی این بخش، 
۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر جدید 
به کارخانه ورود کرده و 

مشغول شده اند. امیدواریم 
همان طور که وعده داده اند 

تا پایان سال، بخش 
بافندگی نیز افتتاح شود

در سال های میانی دهه 
6۰، بافت بلوچ با ظرفیت 
اسمی ۲۲ تن نخ در روز 

و ۲۸میلیون متر پارچه، 
در میان غول های صنعت 

نساجی ایران پرآوازه 
شد و پای تولیدات آن 

به فروشگاه های بزرگ 
سراسر کشور باز شد
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