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یک: حجاب یکی از اصلی تری��ن مطالباتی بود که 
انقالب اسالمی ایران بر محور آن شکل گرفت و زنان 
محجبه و چادری در خط مقدم یاران امام و نیروهای 

انقالبی بودند.
پس از پیروزی انقالب نیز در پی همین 
مطالبه، حجاب پیراهن قانون پوشید و به 
یکی از قوانین جمهوری اس��المی ایران 
تبدیل شد. چادر زنان محجبه و انقالبی 
اما در سال های بعد از انقالب هم مانند 
س��ال های قبل از انق��الب وارداتی ماند 
و انحصار این واردات در اختیار چش��م 

بادامی ها بود.
دو: چادر تنها یک پوش��ش و یک لباس 
نیست بلکه یک انتخاب و نمادی از یک 
ایدئولوژی اس��ت. چادرهای مشکی که 
همچنان به عنوان حجاب برتر بر سر زنان 
محجبه کشورمان دیده می شود پرچمی 
برای تبلیغ اسالم است و پشتوانه ای به طول تاریخ 
مبارزات این سرزمین دارد؛ مبارزه برای استقالل، 
آزادی و احیای ارزش های اس��المی. چادری که بر 
س��ر مادران ایرانی اس��ت روایتی از جنس مسجد 
گوهرش��اد و خون هایی دارد که به پ��ای این نماد 

باورها و اعتقادات مردم کشورمان ریخته شد.
سه: وقتی کاالیی در فرهنگ و ارزش های اجتماعی 
جامعه اثرگذار است و نمادی از ارزش ها و باورهای 
یک ملت می ش��ود و عالوه بر اینها به ریش��ه های 
اعتقادی اعضای یک جامع��ه بازمی گردد، چنین 

کاالیی یک کاالی استراتژیک است.
وقتی یک کاال به کاالی استراتژیک تبدیل می شود 
و تا این اندازه اهمیت می یابد منطق مدیریتی اقتضا 
می کند تا برای تولید آن برنامه ریزی صورت گیرد 
و حتی در تأمی��ن چنین کاالیی، ب��ه خودکفایی 

برسیم.
چه��ار: حکایت چادر مش��کی برای مردم کش��ور 
ما حکایت یک کاالی اس��تراتژیک اس��ت؛ کاالیی 
که از یک س��و ریش��ه در باورها و اعتقادات ارزشی 
ما دارد و از س��وی دیگر نمادی از انقالب اس��المی 
ماست. بر همین اساس هم هس��ت که بسیاری از 
سیاس��ت های ضد ایران و ضد انقالب اسالمی در 
پی آن هستند تا چادر را از س��ر زن ایرانی بکشند. 
این مسئله لزوم برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای 
حفظ این نماد ارزشی- فرهنگی را بیش از پیش به 

تصویر می کشد.
اما در کنار فرهنگ س��ازی الزم است تا این کاالی 
اس��تراتژیک به ش��کل فراوان و ارزان در دسترس 
بانوان محجبه قرار داشته باش��د لیکن کافی است 
تا سری به بازار کاالی حجاب و به طور خاص چادر 
مشکی بزنیم تا متوجه شویم این کاال نه ارزان است 
و نه حتی خیلی فراوان! چادر مشکی در بازار کاالی 
حجاب هس��ت و کمبودی در این زمینه نداریم اما 
چادر مشکی با کیفیت مناسب و از آن مهم تر قیمت 

مناسب حقیقتاً زیاد نیست.
پنج: تولید چادر مشکی فرآیندی پیچیده دارد و نخ و 
دستگاه های بافت این نوع پارچه نیازمند تکنولوژی 
نسبتاً پیچیده ای اس��ت. با این وجود دانشمندان و 
صنعتگران کشورمان توانسته اند در تکنولوژی های 
پیچیده تری نظیر صنایع موش��کی و هوا و فضا به 
موفقیت های بی نظیری دست یابند چراکه برای این 
صنایع برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته و اراده ای 
جدی برای پیشبرد آنها وجود داشت؛ امری که در 

حوزه تولید چادر مشکی با آن مواجه نیستیم.
ش��ش: ۴۲ س��ال از انقالب اس��المی ایران سپری 
شده است؛ سال هایی که بی تردید فرصت مناسبی 
برای برنامه ریزی جهت تولی��د و انتقال تکنولوژی 
و حتی خودکفای��ی برای تولید چادر مش��کی بود  
اما در عم��ل به واس��طه کم کاری و س��هل انگاری 
دست اندرکاران حوزه تولید از یک سو و سودهایی 
که در واردات دستپخت چش��م بادامی ها برای این 
کاالی استراتژیک وجود داشته تاکنون مانع شده 
تا ایران به عن��وان یکی از اصلی ترین کش��ورهای 
مصرف کننده چادر مشکی به جای آنکه بزرگ ترین 
تولیدکننده این کاالی استراتژیک باشد، بزرگ ترین 

مصرف کننده محصوالت چشم بادامی ها شود.
هفت: تنها یک کارخانه تولید چادر مشکی در کشور 
ماحصل ۴۲ سالی است که از انقالب اسالمی سپری 
شده و بقیه نیاز کش��ور به این کاالی استراتژیک از 
طریق واردات تأمین می شود. امس��ال اما از سوی 
مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهش تولید 
نامگذاری ش��ده اس��ت و این فرص��ت خوبی برای 
جبران کم کاری های صورت گرفت��ه در این حوزه 
است. بدیهی است تولید چادر مشکی اگر آن قدرها 
هم کار س��ختی بود همین یک کارخانه تولید این 
محصول استراتژیک هم در کشورمان وجود نداشت. 
حاال که بخشی از راه را رفته ایم و به تکنولوژی تولید 
این محصول دست یافته ایم اگر اراده ای بر تولید این 

کاال باشد، ادامه راه سهل تر خواهد بود.
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در کشور ما س��االنه حدود 70 میلیون متر پارچه چادر مشکی 
مصرف می شود. این در حالی اس��ت که تنها 10 میلیون متر آن 
در کشور تولید می شود و بخش صنعت می تواند از این ظرفیت 
برای تولید چادر مشکی اس��تفاده کند اما صنعت ما نه فقط در 
این حوزه اقدام��ی  انجام نمی دهد بلکه هرگاه مورد س��ؤال قرار 
می گیرد که »چرا تولید چادر مش��کی نداریم؟« پاسخ می دهد: 

»مافیا نمی گذارد!«  
در حالی که پارچه چادر مش��کی کاالیی پرتقاضا است و بازار 
خوبی دارد بر اساس آمار گمرک، ساالنه بیش از 100 میلیون 
دالر صرف واردات پارچه چادر مش��کی می شود. اما در کشور 
ما هیچ کس حاضر نیس��ت به ناآگاهی خود درباره انجام کاری 
اعتراف کن��د. لذا همواره تنبل��ی و ناکارآمدی خ��ود را گردن 
دیگران می اندازیم. در تولید پارچه چادر مشکی نیز آنچه وجود 
دارد ناکارآمدی و بی توجهی خودمان است اما ما آن را به مافیا 

نس��بت داده ایم.  کارخانه ای برای تولید پارچه چادر مشکی از 
سه سال پیش در کشور با ظرفیت تولید 10 میلیون متر آغاز به 

کار کرده و اگر مافیایی در کار بود این 
کارخانه بعد از سه سال در حال تولید 
نبود. از سویی ۲0 س��ال پیش دانش 
تولید چادر مشکی برای راه اندازی خط 
تولید این کاال در کشور وجود نداشت. 
اگرچه اگر می خواستیم می توانستیم 
دان��ش آن را نیز در همان س��ال ها به 

کشور وارد کنیم. ش��اید خیلی دنبال تولید نبودیم و یا اینکه 
واردات نس��بت به تولید راحت تر بوده ک��ه اقدامی  برای تولید 

انجام نشده است.
علیحائری
عضوهیئتمدیرهجامعهمتخصصیننساجیایران

تولید چادر مشکی به هیچ وجه آن قدر پیچیده و ویژه  نیست که 
از عهده تولیدکنندگان ما خارج باشد اما یکی از دالیل مهمی  که 
نه تنها در پارچه چادر مش��کی بلکه در خیلی از زمینه ها تولید 
داخلی شکل نمی گیرد، واردکنندگان عمده رسمی  و قانونی در 

آن حوزه هستند.
در حوزه پارچه چادر مشکی هم به همین شکل، واردکنندگان 
بزرگی داریم که سالیان سال تأمین ارز می کردند و به فعالیت 
مش��غول بودند. اگر پ��ای درددل تولیدکنندگان بنش��ینیم 
می بینیم که روایت های جالبی از مشکالت تولید چادر مشکی 
دارند. ب��ه طور مثال یک��ی از تولیدکنندکان چ��ادر می گفت 
واردکننده اصلی به محض ورود آنها به بازار، قیمت را به حدی 
پایین می آورد که از قیمت تمام شده برای تولیدکننده پایین تر 
است و وقتی که آنها از میدان خارج شدند، قیمت چادر وارداتی 

را باال می برد.

با چنین سازوکاری تولیدکننده با مقیاس تولید پایین و ضرر، کار 
تولید را رها می کند و می رود. از سوی دیگر امروزه تولیدکنندگان 

مش��کل س��رمایه در گردش دارند؛ به 
عبارت دیگ��ر تولیدکنن��ده پولی برای 
تولید ندارد چراکه م��واد اولیه را باید با 
قیم��ت روز تهیه کند اما ب��رای فروش 
محصول مجبور است به صورت مدت دار 
کاالیش را بفروشد. بنابراین تولیدکننده 
نیاز به س��رمایه در گ��ردش دارد و این 

س��رمایه باید تأمین ش��ود. در این زمینه نیازی به قانون گذاری 
نداریم، همه قوانین مرتبط موجود است لذا باید به فضای اجرایی 

وارد شویم.
مهدیطغیانی
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی

نظر کا رشنا س

تمام این اتفاقات در حالی رخ می دهد که در سال »جهش تولید ملی« 
انتظار می رفت در حوزه کاالی اس��تراتژیک چادر مش��کی به عنوان 
پوشش زنان محجبه کشورمان دستاوردهایی داشته باشیم و بتوانیم 
از حجم واردات این محصول بکاهیم و به عن��وان یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان این کاال حتی برای صادرات چادر مشکی حرف هایی 

برای گفتن داشته باشیم.
 با وجود این اما در شرایطی که وارد دهه پنجم انقالب اسالمی  شده ایم، 

همچنان چشم بادامی ها برای زنان محجبه ما چادر تولید می کنند و 
حجاب زنان ایرانی وابسته به محصوالت کره ای، چینی و ژاپنی است. 
حس��ین مدرس خیابانی سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درباره وضعیت تولید چادر مشکی در کشور می گوید: »فاصله بسیار 
زیادی بین نیاز کشور به چادر مش��کی و ظرفیت تولیدی این کاال در 
کشور وجود دارد اما به رغم اینکه ساالنه به 70 تا 80 میلیون متر مربع 
چادر مشکی نیاز داریم و س��االنه حداکثر 10 تا 1۲ درصد این مقدار 

چادر مشکی در کشور تولید می شود، سرمایه گذاری قابل توجهی در 
این رابطه انجام نشده است.« به گفته وی بر اساس بررسی های انجام 
شده سرمایه گذاران از س��رمایه گذاری در تولید این محصول واهمه 
دارند و معتقدند ممکن است دولت با در نظر گرفتن ترجیحاتی برای 
واردات این کاال باعث وارد شدن لطمه به تولید شود. بازخوانی فعالیت 
کارخانه های تولید چادر مشکی در کشور هم حکایت تلخی است که 
طی سال های گذشته چندان سرانجامی  نداشته است. برخی معتقدند 

در صنعت تولید چادر مش��کی مافیایی وجود دارد ک��ه نمی گذارند 
کارخانه های چادر مشکی در کش��ور پا بگیرد و سودشان در واردات 
چادر مشکی است. فعاالن حوزه چادرمش��کی معتقدند واردات این 
محصول در این سال ها دست 10 نفر بوده و این تعداد محدود توانسته 
هر گونه تالشی برای پاگرفتن تولید را با شکست مواجه کنند! برخی 
دیگر اما مافیا را قبول ندارند و اصل مشکل را در نبود اراده جدی برای 

تولید این کاالی استراتژیک می دانند.
کاالیی که س��االنه بیش از 100 میلیون دالر از حجم واردات ما را به 
خود اختصاص می دهد و هم جایگاه فرهنگی و ارزش��ی دارد و هم به 
عنوان یک ظرفیت اقتصادی عظیم مطرح است چراکه عالوه بر مصرف 
داخلی باال، اغلب کشورهای همسایه ما هم جزو مصرف کنندگان چادر 
مشکی هس��تند و اگر طی س��ال های بعد از انقالب برای تولید چادر 
مشکی برنامه ریزی می ش��د، حاال این کاال جزو مزیت های صادراتی 
کش��ور بود. اما نه فقط برای صادرات این کاال هیچ برنامه ای نداشتیم 
بلکه برای تولید نیاز داخل هم بعد از ۴۲ سال با چالش هایی مواجهیم. 
این چالش ها کش��ورمان را به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان چادر 

مشکی در دنیا تبدیل کرده است.

کاهش 30 میلیون متری واردات پارچه چادر مشکی 
طی سال های دولت یازدهم و دوازدهم در نگاه نخست 
دستاورد به نظر می رسد اما وقتی می بینیم این کاهش 
واردات به معنای افزایش تولید داخل نیس��ت بلکه به 
معنای کاهش مصرف چادر مش��کی در می��ان بانوان 
ایرانی است، باید لحظاتی مکث کرد و مسیر طی شده 
از منظر فرهنگی و اقتصادی را م��ورد بازبینی قرار داد. 
چالش های تولید چادر مشکی و چرایی اینکه همچنان 
نبض بازار حجاب زنان ایرانی دست چشم بادامی هاست 
موضوعی است که زیربناهای متعددی دارد و نمی توان 

به آن نگاهی یک وجهی داشت.
اسداهلل سلیمانی مدیرعامل انجمن محصوالت حجاب 
و عفاف در گفت و گو با »جوان« می گوید: »یکی از پنج 
نماد مسلمانی در دنیا همین بحث حجاب است و ما در 
کش��ورمان حجاب را به عنوان یک قانون و یک ارزش 
پذیرفته ش��ده داریم اما با وجود ای��ن و به رغم آنکه ما 
بهای زیادی را برای عرصه حجاب و اعتقاداتمان داده ایم 
و ش��هدای زیادی را در این حوزه تقدیم کرده ایم اما در 
عرصه تولید محصوالت حجاب کار خاصی انجام نشده و 

نگاه ویژه ای به این محصوالت نبوده است.«
 افزایش7برابریقیمتچادرمشکی

این فعال عرصه کاالی حجاب با اشاره به تالش های انجام 
شده از س��وی انجمن آنها در تعامل با کمیسیون های 
مجلس و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت کشور 
و سایر نهادهای ذیربط برای جلب حمایت در راستای 

حمای��ت از تولی��د کاالی حج��اب و کاالی فرهنگی 
شمردن چادر مشکی تصریح می کند: »همه این نهادها 
و سازمان ها حرف های ما را از یک گوش گرفته و از گوش 
دیگر بیرون کردند در حالی که اگر چادر مشکی به عنوان 
یک کاالی فرهنگی تلقی می شد همانند سایر کاالهای 
فرهنگی تحت حمایت ق��رار می گرف��ت و خانم های 
محجبه ما تا این اندازه برای تهیه کاالی حجاب مشکل 

نداشتند.«
به گفته وی در حال��ی که هم اکنون برای بس��یاری از 
کاالهایی که توان تولید آنها در داخ��ل وجود دارد ارز 
دولتی تخصیص داده می شود، به چادر مشکی ارزی داده 
نمی شود و از سوی دیگر هم به دلیل آنکه کاالی فرهنگی 
به شمار نمی آید عوارض، مالیات، بیمه و نوسان قیمت 
دالر موضوعاتی اس��ت که بر قیمت چادر مشکی تأثیر 
می گذارد. بنابراین با افزایش قیمت دالر از 3 هزار تومان 
به ۲۲ هزار تومان، قیمت چادر هم هفت برابر افزایش 

داشته است. از نگاه این فعال حوزه عفاف و حجاب این 
تصور که اعتقاد بانوان به حجاب موجب می شود تا هر 
قدر افزایش قیمت چادر بر روی چادری ماندن بانوان ما 
اثر ندارد باوری نادرست است و طی سال های گذشته 
بسیاری از بانوان بوده اند که به واسطه هزینه باالی چادر، 

چادری بودن را کنار گذاشته اند!
 کسبرتبهاولازآخردرکسبوکار!

سلیمانی با اشاره به اش��تغال 30، ۴0 هزار نفری در حوزه 
صنعت کاالی حجاب و چادر مشکی می افزاید: »عالوه بر 
مسائل فرهنگی این حوزه اشتغالزایی باالیی هم دارد اما سه 
سال است انجمن ما در این حوزه مطالبه دارد ولی تاکنون 

یک بار هم با ما جلسه نگذاشته اند تا حرف ما را بشنوند.«
مدیرعامل انجمن محصوالت حجاب و عفاف با تأکید 
بر اینکه کیفیت چادرهای مش��کی از منظر رنگ، وزن 
و سایر مؤلفه ها متفاوت است می گوید: »در حال حاضر 
قیمت یک چادر مشکی متوسط حدود 700 هزار تومان 
و حدود هفت برابر یک مانتو است. اگرچه ممکن است 
چادرهای ارزان تری هم وجود داشته باشد اما از نظر رنگ 
و کیفیت و وزن بسیار متفاوت است و همین چادرهای 
ارزان قیمت هم دس��ت کم دو تا س��ه برابر قیمت یک 

مانتوی معمولی قیمت دارد.«
وی با اشاره به پای کار نبودن رس��انه ها و صدا و سیما 
می گوید: »برای تبلیغ کاالی حجاب و چادر و مانتوهای 
پوشیده باید پول های میلیونی به صدا و سیما بدهیم اما 
شما شاهد هستید که مانتوهای شیشه ای و جلو باز در 

شبکه های اجتماعی و گوشه خیابان هم عرضه می شود 
و بر روی آنها تبلیغ صورت می گیرد.«

سلیمانی درباره فعالیت تنها کارخانه تولید پارچه چادر مشکی 
در داخل کش��ور و بحث های پیرامون مافیای چادر مشکی 
تصریح می کند: »مافیای ما مافیای کسب و کار داخلی مان 
است. وقتی کسب و کار ما در دنیا رتبه 1۲9 است هیچ کس 
حاضر نمی شود کارخانه چادر مشکی تأسیس کند.« وی با 
اشاره به چالش های کارخانه حجاب شهرکرد می افزاید: »این 
کارخانه با وجود آنکه پشتوانه بنیاد مستضعفان را دارد اما با 

چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند.«
به گفته س��لیمانی این کارخانه ب��ا ارز 1800 تومانی 
ماش��ین آالتش را وارد کرده و بعد از سه، چهار سال که 
کارخانه راه افتاد ارز به 15 هزار تومان رسید. این فعال 
عرضه کاالی حجاب به نقل از مدیران حجاب شهرکرد 
می گوید: »مدی��ران این کارخانه می گوین��د هنوز به 

سوددهی نرسیده اند.«
 رانتهای�یب�هن�اموارداتدس�تگاهپارچه

چادری
وی معتقد است فضای کسب و کار در کشور ما به گونه ای 
نیست که کسی بخواهد کارخانه چادر مشکی تأسیس 
کند. وی تصریح می کن��د: »تمام اف��رادی که مدعی 
تولید چادر مشکی در داخل کش��ور هستند برای این 
اس��ت که ارز ۴۲00 تومانی برای واردات ماشین آالت 
بگیرند و در واقع این افراد 150 میلیون یورو می گیرند 
تا ماشین آالت وارد کنند و چادر مشکی تولید کنند. این 

در حالی است که ما ماشین آالت، تکنولوژی و نخ برای 
تولید چادر مش��کی داریم و این افراد تنها به دنبال آن 
هستند تا به بهانه چادر مشکی چنین پولی را بگیرند و 

بروند پی کارشان.«
سلیمانی معتقد است مش��کل کار تولید چادر مشکی 
تنها فقدان نقدینگی اس��ت. اگر پنج س��ال بتوانیم با 
قرض الحس��نه کارخان��ه چ��ادر مش��کی برپ��ا کنیم 
کارخانه های کره ای بس��ته می ش��ود چون مش��تری 
اصلی آنها تنها ایران است اما با سود 18 درصد وام بانکی 
کارخانه چادر مشکی به سرنوش��ت کرپ ناز کرمانشاه 
دچار می شود که سود وام بانکی دریافتی این کارخانه 
از قیمت کل کارخانه بیشتر شد و در نهایت هم به نصف 
قیمت واگذار شد و حاال تنها چیزی که نمی بافد چادر 

مشکی است.
وی با اش��اره به واردات 90 میلیون متری در گذش��ته 
و کاهش این واردات به 60 ت��ا 70 میلیون متر تصریح 
می کند: »مصرف پارچ��ه چادر مش��کی در ایران ۲0 
میلیون متر کم شده اس��ت و من باید از دولت تدبیر و 
امید تشکر کنم که در حوزه چادر مشکی بدون اینکه 
کارخانه ای تأسیس ش��ود یا ریالی هزینه کند به اندازه 
تولی��د دو کارخانه از واردات چادر مش��کی کم ش��ده 
اس��ت این یعنی گرانی محصوالت حجاب از یک سو و 
مسائل فرهنگی از سوی دیگر موجب شده تا به اندازه 
تولید دو کارخانه از مصرف چادر مشکی در کشورمان 

کاسته شود.«

حجاب زنان ایراني همچنان تولید ملي نیست!

درحالیکههماکنونبرایبسیاریاز
کاالهاییکهتوانتولیدآنهادرداخلوجود
داردارزدولتیتخصیصدادهمیشود،به

چادرمشکیارزیدادهنمیشودوازسوی
دیگرهمبهدلیلآنکهکاالیفرهنگی

بهشمارنمیآیدعوارض،مالیات،بیمهو
نوسانقیمتدالرموضوعاتیاستکه
برقیمتچادرمشکیتأثیرمیگذارد.
بنابراینباافزایشقیمتدالراز3هزار
تومانبه22هزارتومان،قیمتچادرهم

هفتبرابرافزایشداشتهاست

اینکهچش�مبادامیهاتولیدکنندگاناصلیحجاببانوانایرانیهس�تند،حکایتیقدیمیاستاما
اینزخمکهنههمچنانسربازاس�توالتیامنیافتهوپسازس�الیانطوالنیهنوزهمتنهاکارخانه
تولیدکنندهپارچهچادرمشکیدرکشوربامشکالتمتعددیدس�توپنجهنرممیکندوحتیدر
س�الیکهازس�ویمقاممعظمرهبریتحتعنوانس�الجهشتولیدملینامگذاریشدههمچنان
وارداتچادرمش�کیبرتولی�دآنارجحیتدارد.ازس�ویدیگرای�نکاالیفرهنگیدرس�اختار
اقتصادیکش�ورتنهابهعنوانیککس�بوکارویکتجارتمطرحاس�توهیچحمایتیازکاالی
حجابوجودنداردبههمینخاطروب�اعنایتبهوارداتیبودناینکاال،نوس�اناتارزبررویقیمت
کاالیحجابزنانایرانیتأثیراتگس�تردهایدارد.ح�االهمکهقیمتارزبرروینمودارجهش�ی

حرکتمیکندوهرلحظ�هازلحظهقبلقیم�تآنباالترم�یروداینافزایشجهش�یقیمتهابر
تمامکاالهایواردات�یازجملهپارچهچادرمش�کیاثرگذاربودهاس�ت.دربرابرای�نحتیدراین
آش�فتهبازارقیمتهاینجومیاگربهس�راغمانتوهایجلوباز،تنگوکوتاهوش�لوارهایساپورت
برویدمتوجهمیش�ویدهنوزهممیتوانباقیمتهاییبس�یارمناس�بایننوعازپوش�شراتهیه
کرد.اینگونهاس�تکهاحس�اسمیکنیدانگاردس�تهایپنهان�یدرپسپردههدای�تماجرای
عفافوحجابدرکشوررادردس�تگرفتهاندوبهرغمگرانیچادرمشکیبرایخانمهایمحجبه،
زنانودخترانکمحجاببرایتهیهپوش�شخودهیچمش�کلیندارندوحت�یمیتوانندباکمتراز
صدهزارتومان،ازگوش�هخیابانیاازدستفروش�انمتروه�ملباسموردنظرش�انراتهیهکنند.

پرونده»جوان«ازپشتپردهانحصاردنبالهدارچادرمشکيزنانایرانيدردستچشمباداميها

واردکنندگان بزرگ مانع تحقق تولید چادر مشکی اندتولید داخلی  پاسخگوي یک هفتم نیاز به چادر مشکی

کاهش 30 میلیون متری واردات و مصرف پارچه چادر مشکی در دولت یازدهم و دوازدهم!


