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سخن سردبیر

  یک مثل فارســی اســت که می گوید »از دل برود هرآنکه از دیده برفت«. دیده شدن یک اصل غیر قابل انکار 
در عرضه و فروش هر محصولی اســت. اما با توجه به نوع محصول، ســابقه حضور آن در ذهن مخاطب و رقبای آن 
محصول نوع دیده شــدن و شــیوه های عرضه در قالب تهیه متن، تصویر یا نماد متفاوت است. در این میان آنچه به 

عنوان واقعیت امروز باید بدان توجه داشــت، حضور در فضای مجازی یا ساخت دیجیتال است.
امروزه اگر چه هنوز هم ساخت مکتوب و یا رسانه های تصویری مانند تلویزیون یا بیلبوردهای خیابانی یک بستر 
انکار ناپذیر برای معرفی کاالهاســت اما حضور در فضای مجازی به یک ضرورت تبدیل شده است. در این میان باید 
به نکاتی توجه داشــت که بسیاری از عرضه کنندگان کاالها یا خدمات متوجه آن نیستند. یا چند سال پیش معنای 
حضور در فضای اینترنتی فقط معطوف به حضور در سایت ها بود به عبارتی سایت ها در  رقابت با رسانه های مکتوب 
دارای کیفیــت و قدرت مانور باالتر بوده و مخاطب با مراجعه به ســایت ها با تبلیغات یا پیشــنهادات مرتبط با یک 
محصول آشــنا می شــد. در اصطالح به این افراد یعنی هم فعاالن عرصه اینترنت با محوریت سایت ها و هم مخاطبان 
آنها »نســل ایکس« یا X generation می گفتند. اما با قدرت گرفتن تلفن های هوشــمند و عجین شــدن آن به 
عنوان یک ضرورت ارتباطی با مردم از چند ســال پیش شاهد ظهور »نسل ایگرگ« یا Y generation هستیم. این 
نســل تقریبا تمام داده  ها و اطالعات مورد نیاز خود را از طریق تلفن  خود و در چارچوب انواع شــبکه  های اجتماعی 
دریافت می کند. نمونه عالی این مثال خود شــما هستید. شــما در این سال ها چند درصد از اطالعاتتان را از طریق 
مکتوب و چند درصد را ازطریق مراجعه به ســایت ها و در نهایت چند درصد را به کمک تلفن های خود و از طریق 

شبکه های اجتماعی دریافت می  کنید؟
با توجه به این مهم ما فضای جدیدی برای دیده شــده فراهم کرده ایم.

ماهنامه بازار چرم و کفش در راســتاي کمک به بهتر دیدن شدن شما تولید کنندگان  محترم در فضاي مجازي 
اقدام به گرفتن تبلیغات در فضاي مجازي در کنار تبلیغات بصورت کاغذی نموده اســت.

انواع تبلیغات در فضای مجازی ماهنامه بازار چرم و کفش شامل موارد زیر می شوند:
تبلیغات در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام ، تلگرام ، واتساپ ۱

تبلیغات در پنل مخابراتی بصورت پیامک 2
تبلیغات ویدیویی در پلتفرم های آپلود ویدیو بصورت پست و استوری 3

تبلیغات در مجله الکترونیکی ۴
ماهنامه بازار چرم و کفش با سال ها تجربه و فعالیت در این صنف توانسته است به بانک اطالعانی جامع و کاملی 
دست یابد و تمامی این خدمات به بانک اطالعاتی که در حدود ۲۰،۰۰۰ واحد تولیدی و فروشندگان صنف می باشد 

ارسال خواهد شد.
نحوه تبلیغات در فضای مجازی

تبلیغــات اینترنتی به روش های مختلفی در فضای مجازی انجام می شــود. نحــوه انجام این تبلیغات در فضای 
مجازی بستگی به روش تبلیغاتی انتخابی شما دارد. همکاران ما در بخش فضای مجازی، ماهنامه بازار چرم و کفش 

با داشــتن یک استراتژی تبلیغاتی به شما کمک می کنند، تبلیغات خود را به بهترین شکل پیش ببرید.
مهمترین مزایای تبلیغات در فضای مجازی ماهنامه بازار چرم و کفش شــامل موارد زیر می باشد:

کاهش هزینه های تبلیغات ۱
افزایش سرعت تبلیغات 2

در خاتمه، از آنجا که شــاید هنوز بخشــی از مخاطبان مورد نظر شما مهارت اســتفاده از شبکه های اجتماعی را 
نداشــته باشند و نیز جهت ماندگاری و معمیق پیام ها و تبلیغات شما همچنان به روند آگهی در بخش کاغذی ادامه 

خواهیم داد.
تجربه نشــان داده تبلیغات ترکیبی ) فضای کاغذی و دیجیتال با هم( ماندگارترین و بهترین شیوه تبلیغ است.

پیشنهاد تازه برای دیده شدن



آینـده تولـید کفـش در جهـان

گزارش ویژه

صنعت پایپوش جهان سالی حدود ۲۴ میلیارد 
جفت کفش تولید می کنــد. برآوردهای متفاوتی 
وجــود دارد اما طبق بازارپژوهــی جدیدی حدود 
۷تا۸ درصد کل زیره های پایپوش از جنس»پی یو« 
و »تی پی یو« اســت. در اروپا این شــاخص بیشتر 
اســت)حدود 3۰ درصد(.  حدود 3۵ سال پیش،  
کاربــرد اصلی »پی یو« در کفش های غیررســمی 
و پســند روز بود. امروز که مصرف کننده خواستار 
کفش های بیشتری از نوع متناسب با سبک زندگی 
اســت محبوبیت آن افزایش یافته و کاربرد آن در 
آینده اوج خواهد گرفت. برآوردها نشانگر نرخ رشد 
ترکیبی ساالنه)سی.ای.جی.آر( معادل ۴.۴ درصد 
بــرای »پی یو« و »تی پی یو«  طی بــازه ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۵ است که حدود دو برابر نرخ مورد پیشبینی 
برای کل صنعت پایپوش است. علت این وضعیت 
چیست؟ علت محبوبیت این مواد خام تا حد زیادی 

ناشی از ویژگی چند منظوره بودن آنها  است.
»پی یو« یکی از اندک شــمار مواد خام اســت 
که می تــوان از آن کمابیش در تمامی کاربردهای 

پایپوشــی از کفی و زیره گرفته تــا رویه و اجزای 
سختی چون سرپنجه کفش های نوک تیز استفاده 
کرد. در واقع انعطاف کاربردی »پی یو«  همتا ندارد.

قابلیت تولید به روش های مختلف نیز محبوبیت 
آن را افزایــش داده اســت. روش هــای فراوری 
»پی یــو« و »تی پی یــو« در گذر ســالیان تکامل 
یافته است و فراتر از شیوه های سنتی تولید مثل 
قالب ریزی تزریقی ترموپالســتیک در»تی پی یو« 
و ریخته گری و قالب ریزی مســتقیم در »پی یو« 
اکنون ســامانه های ابتکاری افشانه نیز اکنون در 
حال محوریت یافتن هستند. در ضمن شکل های 
تخصصی »پی یو« را هم اکنون می توان چاپ سه 
بعدی کرد و »تی پی یو« نیز به صورت رشــت های 

در ساخت رویه های بافتنی به کار می رود.
اعتبار زیست محیطی ســامانه های مبتنی بر 
یورتان نیز سرچشــمه مرحله جدیدی از بالندگی 
است. صنعت پایپوش نیز مانند بخش خودروسازی 
مدتی است که در منحنی زیست پایداری محیطی 
جلو افتاده و مرزهای ممکن را پیش برده اســت. 

اکنون نام های تجاری بســیاری به لطف داشــتن 
رابطــه تنگاتنگ بــا مصرف کننــدگان نهایی از 
عرضه کنندگان مواد خام می خواهند محصوالتی 
عرضه کنند که از لحاظ کارایی زیســت محیطی 
فراتر از الزامات مقررات گزاران باشــند. شرکت ها 
از لحاظ پایداری زیســت محیطی اهداف مختلفی 
دارند اما برخی نکات بســیار آشکار در این زمینه 

وجود دارد.
نام های در کل، خواســتار آن هستند که مواد 

خام دارای مشخصات زیر باشند:
مبتنی بر مواد شیمیایی پاک)تر( باشند ۱

دارای اجزای زیســت پایهتر و بازیافت پذیرتر  2
بیشتری باشند

کمکیار کاهش ردپای کربنی و مصرف انرژی  3
باشند

در پایان عمر پایپوش بازیافت پذیر باشند ۴
»پی یــو« و »تی پی یو« تمام این مشــخصات 
را دارند و در تمام مراحل فرایند پایپوش ســازی 

مزیت هایی دارند.

کتانی افکتانی اف22 اف شرکت کین دارای زیره هایی از جنس پی یو زیست محیطی  اف شرکت کین دارای زیره هایی از جنس پی یو زیست محیطی 
حاوی محصوالت جانبی حاصل از پسماند فرآوری های کشاورزیحاوی محصوالت جانبی حاصل از پسماند فرآوری های کشاورزی



شمــاره l۲۱۴ فروردین و اردیبهشت ۴۱۴۰۱

گزارش ویژه

مواد شیمیایی پاکتر
وقتــی بحث تولید مواد شــیمیایی پاک)تر( 
به میان می آید » پی یو« و به ویژه ســامانه های 
پلیاتری آبدار از اعتبار ممتازی برخوردار هستند. 
هانتزمن نخســتین شــرکتی بود ســامانه های 
پایپوش بدون سیافسی مبتنی بر پلیاترهای آبدار 
را معرفی کرد و همچنان در حال نوآوری در این 
حوزه است. این شرکت در سال ۲۰۱۹ مجموعه 
»پی یو«های مبتنی بــر پلیاترهای آبدار خود به 
نام دالتپود آکواپور را عرضه کرد. این فناوری در 
زیره و کفی کفش های متناسب با سبک زندگی 
به کار می رود و استحکام فراوان، سیالیت مطلوب 
و کامل سازی مطلوب ســطح از ویژگی های آن 
اســت. این محصول برای ســازندگانی طراحی 
شــده است که می خواهند به ســراغ استفاده از 
سامانه های آبدار بروند اما دوست ندارند کیفیت 
قربانی شــود بنابراین هم خواص انعطافی سرد 
مطلوبی دارند هم در برابر آبکافی و لغزش مقاوم 
است. این محصول هم برای تزریق مستقیم و هم 
برای ریخته گری زیره و کفی مناســب است، با 
ماشین های استاندارد فراوری پی یو سازگار است 
و با آن می تــوان زیره هایی با طرح های پیچیده 
با رنگ بندی های متعدد تولیــد کرد. در مخزن 

ماشــین هم ثبــات ترکیبی باالیی 
دارد و در دمای اتاق قابل فراوری 

است که به کاهش مصرف انرژی کمک می کند و 
چرخه تولید را کوتاه می کند.

افزایش محتوای زیست محیطی
افزون بر اســتفاده از مواد شــیمیایی پاکتر، 
صنعت پایپوش به شــدت خواهان ســامانه های 
زیســت پایه اســت. هانتزمــن در حــال تولید 
ســامانه های »تی پی یو« و»پی یو« به میزان ۵۵ 
درصد زیست پایه در خط تولید آوالون ۵ و دالتوپد 
۵ است که اثر کربنی را حدود ۲۵ درصد کاهش 
می دهند. این شرکت در پی آن است تا محتوای 
زیســت پایه محصوالت خود را در آینده نزدیک 
به ۷۰ درصد برســاند و در طرح های پرتاثیری با 
هدف ۸۵ درصد نیز ســرمایه گذاری کنند. مواد 
زیست پایه مورد استفاده در این طرح ها بر زنجیره 
مواد غذایی هم اثر منفی نمی گذارد. فقط از مواد 
خام برگرفته از پســماندهای کشاورزی استفاده 

می شود.
هانتزمــن به تازگی در تولیــد مجموعه ای از 
مجموعه کتانی هــای دارای زیره های گیاه پایه به 
شرکت کین کمک کرده است. کتانی های اف۲اف 
از گروه اجزای پیشــرفته شرکت کین با استفاده 
ســامانه پی یو زیســت پایه ویژه ای تولید کرد که 
حاوی محصوالت جانبی برگرفته از 
فراوری کشاورزی  پسماندهای 
با  ایــن ســامانه  اســت. 
زیست پایه  محتوای 
 ۵۱ تــا   3۵

درصد از همتاهــای نفت پایه خود ردپای کربنی 
کمتری دارد. این ســامانه قالب ریزی مســتقیم 
که در مرکزپایپوش هانتزمن در بلژیک ســاخته 
شده اســت از لحاظ دوام، راحتی، آبکافی، حالت 
ارتجاعی و انعطاف با همتایان متعارف خود برابری 
می کند با تعهدات اســتفاده از فناوری های پاک، 
زیست محیطی و دارای کارایی باال هم خوانی کامل 
دارد. گویا این مهمترین فناوری زیســت محیطی 
به کار رفته در تاریخ فعالی شــرکت کین و گامی 
چشــم گیر به سوی ســامان دادن معیار صنعتی 

جدیدی برای پایپوش زیست پایدار است.

کاهش اجزای بکر
عالوه بر توسعه سامانه های زیست پایه، مصرف 
مواد خــام حاوی اجزای بازیافتــی نیز محوریت 
مهمی برای بســیاری از نام های تجاری پیشــتاز 
حوزه پایپــوش جهان دارد. با اســتفاده از پی یو 
خیلی آســانتر می توان مصرف مــواد خام بکر را 
کاهش داد زیرا خواص چسبندگی ذاتی آن سبب 
می شود برای استفاده با اجزای بازیافتی عالی باشد. 
همکاری شرکت هانتزمن با بلوماکا)عرضه کننده 
مبتکر اجزای اســفنجی( نمونــه ای در این حوزه 
اســت. بلوماکا در بخشی از بستر فناوری بازیافت 
خود از سامانه های»تی پی یو« و»پی یو« هانتزمن 
استفاده می کند و با آن محصوالت دارای باالترین 
محتوای اسفنجی بازیافتی در صنعت پایپوش را 
تولید می کند. این فنــاوری بازیافت ابتکاری در 
مجموعه پایپوش های ساستینســول سانوک به 
کار رفته و با استفاده از  سامانه ایروگران تی پی یو 
و سوپراســک پی یو تمامی راحتی و کارایی مورد 
توقع برای اجزای  اسفنجی متعارف زیره و کفی را 
به دست می دهد به طوری که ۸۵ درصد حجم و 

3۵ درصد وزن ماده بازیافتی است.
برای تولید این محصوالت، اسفنج پسماندی را 
به ذرات دانه دانه آســیاب می کند و با سوپراسک 
پی یو مخلوط می کنند و کفی می ســازند. سپس 
برای آن که پســندروز و منطبق با ســبک بودن 
محصول کامل تضمین شــود و همچنین کارامد 
باشــد از الیه ویــژه ایروگران تی پی یو اســتفاده 
می کنند. در فرایند تولید بلوماکا افزون بر آن که 
از اجزای اســفنجی بازیافتی استفاده می کنند اثر 

فناوری اتصال سه بعدی 
سیمپلیستی ورکز به دوخت یا 
قالب گیری نیازی ندارد و تمام 

اجزای کفش همزمان و در عرض 
چند ثانیه به هم متصل می شوند
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گزارش ویژه

گلخانه ای آن هم حدود یک چهارم اسفنج ســازی 
متعارف برای پایپوش است. سیلیسیم ندارد، آب 
خیلی کمتری دارد و برای عمل آوردن اســفنج 
نیازی به اســتفاده از کوره گرمایش نیســت. در 
ضمن این شرکت تمامی خرده اسفنج های به جا 
مانده از عملیات تولید کفش را جمع آوری می کند 
و بــرای تولید زیراندازهای ضدخســتگی به کار 
می برد که به کاهش فشار به زانو و پای کارگرانی 

کمک می کند که باید سراسر روز سرپا بمانند.
هانتزمن عالوه بر همکاری با مبتکران حساس 
به مســائل زیســت محیطی، ابتکارات دیگر برای 
استفاده از مواد بازیافتی مهیا دارد در دستاوردهای 
پایپوش سازان در این حوزه تحولی پدید می آورد.

 این شــرکت به تازگی شــروع به گنجاندن 
پلیول های ویژه خود در سامانه های پایپوش خود 
کرده است که با اســتفاده از فراوری اختصاصی 

بطری های پیایتی تولید شده اند.
ایــن پلیول هــا از قدیم به بــازار محصوالت 
عایق بندی عرضه می شــده اســت. امــا اکنون 
بخش پایپوش برای سازگاری تنگاتنگ با نگرش 
زیست محیطی برخی از بزرگ ترین نام های تجاری 
جهــان عزم خود را جزم کرده اســت و گفتگوها  

فراتر از این بخش ادامه  دارد.

افزایش کارایی مصرف انرژی
مزایای زیســت محیطی ویژه سازِی پی یو در 
فرمول بندی سامانه خالصه نمی شود. »تی پی یو« 
و»پی یو« افــزون بر آن که مواد خــام پاکتر به 
دســت می دهند و اســتفاده از اجزای بازیافتی 
و زیســت پایهتری را میســر می کنند به کاهش 
ردپای کربنی طی فرایند تولید کمک می کنند. 
ردپــای کربنی مواد پی یو کمتــر از برخی مواد 
دیگر اســت که مدت چرخه طوالنی تری دارند 
و فراوریشــان انرژی زیادی نیــاز دارد. هانتزمن 
به همین بسنده نکرده اســت و در کار نوآوری 
بیشــتری است  و به تازگی مجموعه سامانه های 
ویــژه دالتوپــد را تولید کرده اســت که ردپای 
کربنی آن 3۰ درصد کمتر از ســامانه های پی یو 
متعارف مبتنی بر پلیاستر است. این مواد خام به 
لطف تلفیق دانش فنی شیمی و تناسب فناوری 
در دمای خیلی کمتری قابل فراوری اســت که 

باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شــود. به 
عــالوه پی یو به چندین روش نیــز قابل فراوری 
است که بسیاری انرژی کمی مصرف می کنند. از 
فرایندهای قالبگیری مستقیم که مصرف چسب 
را حذف می کنــد و مراحل تولید را کم می کند 
تا سامانه های افشانه که از مواد خام اقتصادی تر 
استفاده می کند و پسماند کمتری پدید می آورد. 
پی یو مــوج جدیدی از انعطــاف در تولید به پا 
کرده که هم امکانات ابتکاری جدیدی را فراهم 

می کند هم در وقت صرفه جویی می کند.
پی یو از لحــاظ کارایی تولید به گسســت از 
شکل های متعارف پایپوش سازی کمک می کند. 
شــرکت اسپانیایی سیمپلیستی ورکز با همکاری 
شــرکت های هانتزمــن و دســما روش انقالبی 
جدیدی برای تولید کفش ابداع کرده اســت که 
امکانات دوران ســازی در اختیار تولیدکنندگان 
جویای تولید محصوالت نزدیکتر به مشتریان اروپا 
و آمریکای شمالی هستند. این سه شرکت با هم، 
روش بســیار خودکار و مقرون به صرفه ای برای 
اتصــال اجزای دو بعدی در یــک مرحله و ایجاد 
رویه سه بعدی بدون درز ابداع کردند. این فرایند 
بــه دوزندگی یا قالب گیری نیــازی ندارد و تمام 
قطعات کفــش را همزمان و در عرض چند ثانیه 
به هم وصل می کند. این فناوری جدید سریعتر و 
ارزانتر از روش های متعارف پایپو ش سازی و قابل 
سفارشی ســازی است و هم اکنون نظر شماری از 
شرکت های بزرگ کفش را جلب کرده است تا به 
کمک آن تولید را به کشورهای دارای نیروی کار 

ارزان ببرند.

بستن حلقه پسماند
داســتان همین جا تمام نمی شــود. پی یو در 
پایان چرخه عمر پایپوش نیز نقش مهمی دارد و 
به حل یکی از بزرگترین معضالت زیست محیطی 
صنعــت پایپوش کمک می کنــد. هر کفش مواد 
خــام مختلف و متعددی دارد کــه گاهی به ۴۰ 
ماده خام مختلف ســر می زند. بازیافت این همه 
مواد خام برای اســتفاده مجدد دشــوار است. در 
نتیجــه برخی از نام های تجاری اکنون فعاالنه در 
حال طراحی کفش های به صورتی هســتند که 
اجزایشــان را بتوان پیاده کرد. برخی دیگر در پی 

تولید کفش هایی رفته اند که یک مواد خام در آنها 
به کار می رود و آسانتر قابل بازیافت هستند.

صنعت پایپوش اکنــون می تواند کفش هایی 
به تمامی از جنس تی پی یو بســازد. این کار هم 
با روش چاپ ســه بعدی میسر است هم با تولید 
مجزای اجزا مثل کفــی، زیره و غیره از تی پی یو. 
برای مثال شرکت او.ای.اس.اچ ایاالت متحده که 
کفش زنانه تولید می کند با اســتفاده از تی پی یو 
شــرکت هانتزمن و چاپ ســه بعدی زیره ۱۰۰ 
درصــد بازیافت پذیر تولید کرده اســت و در پی 
تولید کفش ۱۰۰ درصد بازیافت پذیر و منطبق با 

پسند هوادران محیط زیست است.

افق آینده
پایداری زیســت محیطی در صنعت پایپوش 
مانند تمام صنایع چندین وجه دارد و شــرکت ها 
به روش هــای متعددی می تواننــد اثرات منفی 
فعالیت هایشان بر محیط زیست را کاهش دهند. 
با توجه به آن که جهان در پی مقابله با تغییرات 
اقلیمی و تولید کربن خنثی تر محصوالت اســت 
»پی یو« و »تی پی یو« در زرادخانه صنعت پایپوش 
اهمیــت فزایندهای پیدا می کننــد و با توجه به 
انعطاف راســتینی که دارند می توانند در تمامی 
مراحل فرایند پایپوش سازی ارزش افزا باشند و با 
ارائه ردپای زیست محیطی بهتر آینده روشنی به 
دســت دهند و مرزهای افزایش کارایی،راحتی و 

قابلیت فراوری را فراتر ببرند.

WORLD   FOOTWEAR  :برگرفته از مجله
شماره یک، 2۰22

شرکت او.ای.اس.اچ با استفاده از مواد 
تی پی یو شرکت هانتزمن زیره ۱۰۰ درصد 
بازیاف تپذیر به شیوه چاپ سه بعدی 
تولید کرده است
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معرفی طرح
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اخبــار داخلـی

یک واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف و 
کفش ضمن برشمردن مشکالتی که بانک مرکزی، 
گمرک و وزارت صمت بــرای واردات مواد اولیه این 
صنف ایجاد کرده، گفت که اگر این مشکالت برطرف 
نشود امکان دارد اشتغال بیش از ۲۵ هزار نفر از بین 
رود. امیر دیانی گفت: با توجه به مشــکالت فراوانی 
که از ســوی بانک مرکــزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( ایجاد شــده، احتمال بیکاری این 
کارگران وجود دارد و هر روز شاهد بیکاری بخشی از 

کارگران این مجموعه هستیم.
دیانی همچنین با اشاره به افزایش نرخ پایه حقوق 

گمرکی در سال جاری، گفت: با این حال نرخ جدید 
حقوق پایه هنوز اعالم نشده و از واردکنندگان تعهد 
گرفته می شود که بعد از تغییر نرخ، مابه التفاوت آن را 
پرداخت کنند که این مسئله در قیمت گذاری کاالها 
مشکل جدی ایجاد کرده است. هرچه اصرار بر قیمت 
گذاری می کنیم واکنشی نمی بینیم. ما هم نمی توانیم 
تمام شده کاالهای وارد شده را محاسبه کنیم. در این 
شــرایط برخی از تجار از فروش خودداری می کنند 
و با این ســختی ها تمایلی بــه واردات ندارند و کنار 
کشــیده اند و حتی کسانی که پیشکسوت در عرصه 

واردات هستند دیگر خسته شده اند.

گیوه بافی به عنوان یکی از هنرهای دســتی مردم 
زنجان اســت که با قدمت یک هزار و ۵۰۰ ساله مورد 
توجه گردشــگران داخلی و خارجی اســت. به گزارش 
خبرگــزاری فارس از زنجان، صنایع دســتی زنجان که 
یکی از استان های فعال کشور در این زمینه است بسیار 
متنوع است، یافته های باستان شناسی به دست آمده از 
این اســتان بر قدمت انواع صنایع دستی در این منطقه 
گواهی می دهد. گیوه یک کفش ســنتی است و گیوه 
زنجان تلفیقی از هنر زنان و مردان این خطه به شــمار 
می رود، گیوه نوعی پایپوش ســنتی اســت که قدمتی 
دیرینه دارد و در گذشته در بسیاری از شهرهای مختلف 

ایران که آب و هوای خشک داشتند تولید شده است. 

در شــهر زنجان نیز گیوه بافی و استفاده از گیوه از 
ســال ها پیش متداول بوده و در مناطقی که گیوه بافی 
در آنجا رواج دارد بافت گیوه و طرح و نقوش بکار رفته 
در آن متفاوت اســت. در ســال ۱3۴۰. م که حمداهلل 
مســتوفی ازآنجا بازدید کرده می نویســد که پیشــه 
گیوه بافی در اوج تکامل بوده است، زیباترین رویه گیوه 

در آباده، میان راه اصفهان و شیراز، بافته می شد.

شــهردار هیدج گفت: با هدف کمک به رشد و 
توســعه بیش از پیش صنعت کفش هیدج، پروژه 
توسعه ســایت کارگاهی تولید کفش در این شهر 
آغاز شــد. محمد نجفی گفت: با بیان اینکه یکی از 
پتانسیل های خوب استان در حوزه صنعت، تولید 
کفش در شــهر هیدج اســت، اظهار کرد: در حال 
حاضر در شــهر هیدج با تولیــد و صادرات کفش 
بچه گانه به اقصی نقاط کشور و نیز خارج از کشور، 
زمینه اشــتغال مستقیم حداقل ۲۰۰۰ نفر با ۲۰۰ 

کارگاه بزرگ و کوچک فراهم شده است.

شــهردار هیدج با توضیح ایــن مطلب که در 
این راســتا شهرداری و شــورای اسالمی این شهر 
با بهره مندی از توان علمــی و تجربی فعالین این 
حوزه بخشــی از برنامه های ســاالنه خــود را در 
راستای گسترش این صنعت قرار داده است، گفت: 
شهرداری ســال گذشته با مشارکت در برنامه های 
مختلف تخصصی و نمایشگاهی و ...  در کنار صنعت 
کفش بوده و برای ســال جاری و سال های آتی نیز 
برنامه های مختلفی را تدارک دیده است که از جمله 
آنها توسعه ســایت کارگاهی تولید کفش موجود 

است که عملیات اجرایی آن در روزهای اخیر آغاز 
شده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

نجفی با یادآوری اینکه عملیات اجرایی توسعه 
سایت کفش با اخذ مجوزهای الزم و تایید شورای 
اسالمی و فرمانداری شهرســتان آغاز شده است، 
افزود: در توســعه سایت کفش با برگزاری جلسات 
متعدد از نظرات کارشناســی فعــاالن این صنعت 
اســتفاده شــده و نیز تامین نیازهای فعاالن حوزه 
کفش دســتدوز مدنظر بوده و تفکیک زمین مورد 

نظر در قطعات کوچک نیز انجام شده است.

آغاز پروژه توسعه سایت کارگاهی تولید کفش در هیدج

مسئول مبارزه با قاچاق کاال اداره کل 
صنعت ، معدن و تجارت اســتان سمنان 
از کشف ۲۷۴ جفت کفش قاچاق از یک 

واحد صنفی در سمنان خبر داد.
محمود خــان بیکی با اعالم این خبر 
اظهار کــرد: در پی گزارشــات واصله و 
بررســی های صورت گرفته در خصوص 
وجود کاالی قاچاق در یک واحد صنفی 
در شهرستان سمنان بازرسان نسبت به 
بازرسی از این واحد صنفی اقدام و با ورود 
به واحد مورد نظر موفق به کشــف ۲۷۴ 

جفت کفش قاچاق شدند.
وی ارزش ریالــی این تعداد کاالهای 
مکشــوفه را بالغ بر ۶میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: این بازرسی در قالب قرارگاه 
اســتانی مبارزه بــا کاالی قاچــاق و با 
همکاری اداره کل صمت اســتان، پلیس 
امنیت اقتصادی نیروی انتظامی اســتان 

و اداره کل تعزیرات حکومتی انجام شد.
مسئول مبارزه با قاچاق کاال اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت اســتان سمنان 
تصریح کرد: در این بازرسی کلیه کاالهای 
موجود قاچاق، جمع آوری و ضبط شد و 
پرونده تخلف این واحد جهت رسیدگی به 

تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.

کشف محموله 6میلیاردی 
کفش خارجی قاچاق 

در سمنان

یک واردکننده مواد اولیه کفش: 
اشتغال بیش از 25 هزار نفر در خطر است

گیوه، پاپوش ۱5۰۰ ساله

 

ساله 1500 پاپوش گيوه،  

 

 

 هزار نفر در خطر است25يك واردكننده مواد اوليه كفش: اشتغال بيش از  
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تونس
بــر پایه گــزارش موسســه رصدهای 
بدتر شــدن کسری  اقتصادی تونس، 
تجــاری با چیــن و ترکیــه اثر منفی 
شدیدی بر بخش چرم این کشور دارد 
و بخش چرم از انعقــاد تجارت آزاد با 
ترکیه در سال ۲۰۰۵ دستخوش زیان 
بوده است و حدود ۷هزار کارگاه کفش 

بسته شده است.

اخــبار خارجـی

کره جنوبی
 طبــق اخبار منتشــره در کره، موسســه 
کاالهــای تجملــی دیور متعلــق به گروه 
ال.وی.ام.اچ با دانشگاه زنانه خصوصی اوها 
در کره جنوبی قرار داد همکاری امضا کرده 
است. این دانشگاه در سال ۱۸۸۶ تاسیس 
شده و طبق گزارش ها هم اکنون بزرگترین 
موسســه آموزشــی  زنانه در جهان است. 
دانشــجویان این دانشگاه در چارچوب این 
توافق جدید مزایای طرح های مســئولیت 
اجتماعی شــرکت دیور برخوردار خواهند 
شــد که آموزش مدیریت خرده فروشــی، 
کارآموزی، بورس و کالس های مدیریت از 

جمله آنها  است.

اسپانیا
 شــورای صادرات چرم هندوستان و سفارت 
این کشــور در اســپانیا در پی از ســرگیری 
برگزاری نمایشگاه چرم هندوستان در مادرید 
در خرداد ماه امسال هســتند. قرار است در 
این دو روز چرم و مجموعه محصوالت کامل 
پایپوش،  از جمله  تولیدکنندگان هندوستان 
پوشاک و کاالهای چرمی در پایتخت اسپانیا 
بــه نمایش درآید. شــورای صــادرات چرم 
هندوســتان از ســال ۲۰۰۵ نمایشگاه هایی 
از این دســت را ناپیوســته در مادرید برگزار 
می کرده اســت و آخرین نمونه آن در ســال 

۲۰۱۹ برگزار شد.

بریتانیا
نمانام معروف بوربری به مناســبت ۸ مارس 
روز جهانی زن اعالم کرد پشتیبانی تخصصی 
و آموزشــی از جوانان را افزایش خواهد داد 
و متعهد شــد بهترین محیط کار در صنعت 
کاالهــای تجملی را برای زنــان فراهم کند. 
بوربری اعــالم کرد به میراث میدان دادن به 
زنــان ادامه خواهد داد و از زنان پشــتیبانی 
خواهد کرد تا از امکانات بیشــتری برخوردار 
شــوند و جهانی فراگیرتر و برابرتر برای نسل 

بعد فراهم شود.

ترکیه
دباغــان ترکیــه هر چه بیشــتر بــه تکاپو و 
سرمایه گذاری برای دریافت گواهی از کارگروه 
چــرم اهمیــت و ارزش می دهنــد و بــر پایه 
گزارش هــای محلی هم اکنــون نزدیک به ۶۰ 
شــرکت فعــال در صنعت چرم ترکیــه از این 
کارگروه گواهی تراز طــال، نقره و برنز دریافت 
کرده اند. با توجه به آن که اطمینان از اثر مثبت 
این گواهی ها در بازاریابی کارامد خارجی رو به 
افزایش است بر اساس شواهد 3۰ شرکت دیگر 
هم تا پایان سال ۲۰۲۲ از این کارگروه گواهی 

دریافت می کنند.
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امارات متحد عربی
دو تولیدکننده چرم برای شــرکت در نمایشگاه خاورمیانه ای 
تودوزی هواپیما در اســفند ماه گذشته به دبی سفر کرده اند. 
گروه چرم اویگونر ترکیه در آستانه این نمایشگاه خبر داده بود 
به مدت ۸۵ سال چرم برای گســتره ای از کاربردهای ترابری 
تامین می کرده اســت و هم اکنون شــبکه ای متشکل از چهار 
دباغــی را در بخش های گوناگون ترکیه می گرداند. شــرکت 
مویرهد شــاخه ای از گروه چرم اسکاتلند اعالم کرد در پی آن 
بود تا به مشــتریان هواپیمایی چرم پرکیفیت عرضه کند. این 
شــرکت برای تودوزی هواپیما کم کربنترین چرم جهان)۱.۱ 

کیلو دیاکسیدکربن به ازای هر جلد( را عرضه می کند.

بروندی
اعضای موسســه چرم و فراورده های چرمی 
آفریقا در چارچوب همایش ترویج بازرگانی 
در این کشــور دوره آموزشی برای دباغی ها 
و تولیدکننــدگان بروندی برگزار کرد. دولت 
برونــدی برای ســال ۲۰۲۲ تعداد ۲۴ طرح 
دارای اولویت معرفی کرده است که تحقیق 
و توســعه، احیای بخش صنعــت و پرورش 
استادکار از جمله آنها است و اعضای برنامه 
غذای جهان، یونیدو و سایر موسسات را برای 

کمک به برنامه ریزی دعوت کرده است.

فرانسه
ســازندگان کاالهــای چرمی فرانســه در 
اواســط اســفند ماه گذشــته در همایش 
کارآموزی در شــهر والنس حضور یافتند. 
بــه گفتــه گــروه غیرانتفاعــی امپولی، 
برگزارکننده این همایــش، بیش از ۲۵۰ 
کارآموزی و اشتغال برای داوطلبان فراهم 
بود و شرکت در این همایش برای همگان 

با هر پیشنهادی آزاد بود.

فیلیپین
استال لوز آلباسترو کیمبو نماینده 
شهر شــمال شــرقی ماریکینا در 
مجلس فیلیپین به تازگی الیحه ای 
را بــه مجلس آورده اســت که در 
آن افزایــش پشــتیبانی دولت از 
و  فیلیپینــی  ن  لیدکننــدگا تو
فروشندگان چرم، کاالهای چرمی 

و پایپوش پیشنهاد شده است. 

ژاپن
انجمن صنعت چرم و کاالهای چرمی 
ژاپن)جلیا( آمار صادرات و واردات ۱۱ 
ماه نخست ســال ۲۰۲۱ را اعالم کرد. 
ارزش واردات پوست و چرم حدود ۱۵ 
میلیون دالر بود که نشانگر ۷۵ درصد 
رشد ساالنه است. ارزش صادرات چرم 
هم ۱3 میلیــون و ۴۰۰ هزار دالر بود 
که نشــانگر ۴3 درصد رشد است.  در 
این ۱۱ ماه ارزش واردات لوازم جانبی 
اندکی کمتــر ۵۰ میلیون دالر بود که 
۲۱ درصد از مدت مشــابه در ســال 
۲۰۲۰ بیشــتر اســت. ارزش واردات 

پایپوش هم 33 میلیون دالر بود.
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مورگان مهیای ماجراجویی سه چرخی
مورگان شرکت خودروســازی معروف بریتانیا در حال عرضه خودرو 
جدید روباز سه چرخه ای به نام سوپر3  است. شرکت مورگان که همچنان 
تمام خودروهایاش دست ساز است و از سال ۱۹۰۹ ساخت خودروهای با 
دو چرخ درجلو و یک چرخ در عقب شــروع کرد، می گوید: در این پروژه 
با چالش جدیدی در حوزه طراحی مواجه شــده است. به گفته مورگان 
رانندگان قرن بیســت و یکم در این محصول پیوندی مکانیکی با ماشین 

برقرار می کنند و در سطح باالیی در معرض محیط اطراف قرار می گیرند.
مورگان می گویــد: درون این خودرو فضای زیادی دارد و تودوزی آن 
از جنس منسوجات فنی دارای مقاومت زیاد در برابر رطوبت است. گزینه 
چرمی تودوزی هم در دسترس است و چرم آن را شرکت پیتاردز عرضه 
کرده اســت. به گفته شرکت چرم ســازی پیتاردز چرم این شرکت هم 

ضدآب است زیرا با فناوری اختصاصی دبلیو.آر۱۰۰ فراوری شده است.

ستایش پاپ از تولیدکنندگان مواد چرم
انجمن ملی متخصصان شیمی چرم ایتالیا)ایآیسیسی( روز نهم بهمن 
سال گذشته هیئتی از این صنعت را به دیدار خصوصی با پاپ در واتیکان 
برد. روبرتو ماریانو مسنرو رییس این انجمن در راس این هیئت قرار داشت 
که اعضای هیئت مدیره انجمن، روســای پیشین و اعضای افتخاری هم 
در آن حضور داشــتند. در این دیدار نمایندگان سایر انجمن های صنفی 
چرم شامل یونیک، آسوماک و گروه فراگیر تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
چرم)یونپک( نیز حضور داشــتند. دکتر مسنرو کارهای انجمن را به پاپ 
فرانســیس معرفی کرد و بر تعهد شــرکت های عضــو انجمن در رعایت 
مسئولیت زیست محیطی تاکید کرد و در مورد نقش انجمن در برگزاری 
کنگره اروپایی IULTCS در شــهر ویچنزا در شــهریور ماه سال جاری 
توضیح داد. او کمک مالی انجمن به نیازمندان و کادوهای کاالهای چرمی 
را نیز به پاپ تقدیم کرد. یکی از هدایا چمدانی از جنس چرم سفید مناسب 

سفرهای پاپ و نماد درخت زندگی باز هم از جنس چرم سفید بود.
پاپ هم در سخنرانی برای این جمع به چند دلیل  از بودن با اعضای 
این صنوف ابراز خوشــحالی کرد. پاپ گفت: کار بسیار خاصی دارید و به 
کل جامعه کمک های اصیل و متمایزی می کنید. در شــغل شما دانش 
فنی و علمی با پیشه ای تلفیق شده است. این فعالیت در ایتالیا و جاهای 

دیگر و از جمله کشــور خود من آرژانتین سابقه ای کهن دارد. او از تالش 
جمعی تولیدکنندگان مواد شــیمیایی چرم و سایر دست اندرکاران این 
صنف برای کاهش دادن اثرات منفی بر محیط زیست تقدیر کرد و گفت: 
این نکته خیلی مهم است و می دانم عمیقاً به آن توجه دارید. در مراقبت 
از خانه مشترک ما هم سهم دارید. او شرکت های عضو انجمن را تشویق 
کرد به کارشان برای کاهش دادن اثرات منفی زیست محیطی محصوالت 

و فرایندهایشان ادامه دهند با آن که این زحمات اغلب نادیده می ماند.

اخــبار خارجـی
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فناوری

42| yíBoû 56 ||| gpkAk 5831| 

ðíBk ypÞQ AÞõ KBÿ Gpðrÿ Òõë Kýßpÿ AuQ Þú

Kýßpû|uBqÿ Gú ðBï KýPpGpAðlx uBgPú AuQ. ko AqAÿ

Aüò KBÿ Gpðrÿ 5/6 ìPp, KùñBÿ @ó 2 ìPp ô Géñlÿ @ó

5 ìPp AuQ ô ko GõuPBó Wéõÿ kÖPp ypÞQ AÞõ GpKB

ylû AuQ. ypÞQ AÞõ ko uBë 3691 OõuÈ Öpkÿ Gú

ðBï “ ÞBoë OõuHBÿ” ko yùpÞõ̂ßþ Gú ðBï “GpkGpô”

ko kAðíBoá OBuýw yl ô ko uBë 4791 GB Oõèýl oôüú

ko Gpqüê Gú ÞBo gõk WñHú|ÿ Gýò|Aèíééþ kAk. âBû yíBo

oôülAkøBÿ ìùî Aüò ypÞQ Gú ÚpAo qüp AuQ: 

8791Oõèýl Þ×{|øBüþ ìÇBGÜ GB ðýBq qìBðú, Aq èdBÍ

Þý×ýQ, W×Q ô Wõo yló GB KB ô ÆpAcþ. 

0891ð¿I ðhvPýò kuPãBû KýzpÖPú Oõèýl Gú ðBï

“kuíB” Þú ìÛlìú|ÿ KB âpÖPò KýzpÖPú|Opüò

oô}|øBÿ Oõèýl Þ×{ ko WùBó yl. 

1891OBuýw yBgú @èíBðþ AÞõ Gú ðBï AÞõèQ GpAÿ

uBìBðløþ Öpô} ìd¿õæ|R ko @èíBó. 

Þ×{ AÞõ 34 uBèú ylاکو چگونه اکو شد
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فنــاوری

2891Oõèýl OdQ AìPýBq ko sAKò GB øíßBoÿ âpôû

¾ñÏPþ @yýê. Kw Aq kû uBë Oõèýl AÞõ ko sAKò

Gú üà ìýéýõó W×Q ko uBë ouýl.

4891AclAV ÞBogBðú|Aÿ Wlül ko KpOÓBë GB 0021

ÞƒBoìƒñl ô Oõèýl oôqAðú 00081 W×Q Þ×{.

øíßBoÿ GB ypÞQ Þ×{|uBqÿ @è×B (ÚHpx)

GpAÿ Oõèýl OdQ AìPýBq Þ×{|øBÿ AÞõ.

6891OBuýw yBgú|ÿ uõDlÿ AÞõ GpAÿ uBìBðløþ

Öpô} ko GBqAo uõDl.Gú ÞBoâýpÿ yýõû|øBÿ

KýzpÖPú|ÿ Oõèýl ko ÞBogBðú|ÿ AÞõ ko KpOÓBë.

8891Oƒõèƒýƒl OƒdQ AìPýBq Þ×{|øBÿ AÞõ OõuÈ

ypÞQ AuõüQ ko ̂ßvéõAÞþ uBGÜ ô OBuýw

yBgú OXBoÿ AÞõ ko AOpü{. 

0991OBuýw ypÞQ ðíBüñlû AÞõ ko AüBæ|R ìPdlû.

1991OBuýw AÞõ Aðlôðrÿ GpAÿ OBìýò oôüú|ÿ Þ×{

GpAÿ ÞBogBðú|øBÿ kAðíBoá ô KpOÓBë, |GB 0053

ÞƒBoìƒñl. Oõèýl OdQ AìPýBq Þ×{|øBÿ AÞõ

OõuÈ ypÞQ âBOýà ko @osAðPýò.

3991OBuýw AÞõ OBüéñl.

7991@ÒBq OõqüÐ ô Oõèýl oôüú ko ̂ýò.

8991âƒzƒBüƒ{ ÞBogBðú ko AuéõAÞþ ô âzBü{

ðƒhvPýò ÖpôyãBû AÞõ ko gýBGBó @Þv×õok

èñló .

9991âƒzƒBüƒ{ kGƒBÒƒþ AÞõ ko OBüéñl ô OBuýw

ðíBüñlâþ AÞõ ko AuPpAèýB.

1002gpül kGBÒþ ko øéñl ô AüXBk kGBÒþ AÞõ Gú

ìƒñƒËƒõo OƒÃƒíƒýƒò ÎpÂú|ÿ ôR|Géõ GpAÿ

OõèýlAR AÞõ.

Þƒ×ƒ{|øƒBÿ AÞƒõ øî AÞƒñƒõó ko ÞƒBogBðú|øBÿ

ÞƒzõoøBÿ ìhPéØ WùBó Oõèýl ìþ|yõk AìB Oõèýl

A¾éƒþ ko kAðƒíƒBoá, KpOÓBë, OBüéñl, Aðlôðrÿ ô

AuéõAÞþ ìPípÞr AuQ. 
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Wõá, OBüî, @è×B, OpAá ô ðýõuýPþ Þç|uýà Aq

ìÏpôÙ|Opüò ìlë|øBÿ AÞõ øvPñl

01

1

9

2

8

3

7

4

6

5

31 4111 21

ìÏpôÙ|Opüò Þ×{|øBÿ Oõèýlÿ AÞõ ko âno qìBó 

1Wõá8791

2OBüî0891

3Öpÿ0891

4uBÖQ IIII1891

5ôAÞp8891

|6uBÖQ VV3991

7@è×B2991

8ìõGBüê6991

9yýßp0991

01uýPþ ôAÞp2991

11OpAá1991

21ÞBuíõ4991

3|1OpAá uýpüõx0002 

41ðýõuýPþ Þç|uýà0002
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@qìBüzãBû AÞõ 

OíBï AWrAÿ Þ×{|øB Ký{ Aq AuP×Bkû ko Þ×{|øB ko

@qìBüzãBû AÞõ OdQ uñX{ ÚpAo ìþ|âýpðl. cPþ

Aüò @qìBü{|øB ko ìõok ìõAk gBï ðýr AðXBï ìþ|yõk Þú

ìHBkA AuPBðlAokøBÿ æ|qï oÎBüQ ðzlû GByl. Gpgþ Aq

@qìƒBüƒ{|øƒBüƒþ Þƒú ko @qìBüzãBû|øBÿ AÞõ AðXBï

ìþ|yõðl ÎHBoOñl Aq: 

@qìBü{ Þz{:ìõAk gBï ̂ú ìÛlAo Þz{ oA OB ìpq

âvýhPãþ ìþ|OõAðñl OBJ GýBôoðl?

@qìƒBü{ ÖpuBü{:^pï Aq KByñú OB upAðãzPBó

OdQ ÖzBoøBÿ ÖpuBüzþ ìByýñþ ÚpAo ìþ|âýpðl. 

@qìBü{ GñløB ô uõoAj|GñløB:GñløB ô uõoAj|GñløB

00057 GBo OdQ ÖzBo ÚpAo ìþ|âýpðl. 

@qìBü{ AðÏÇBÙ|Knüpÿ:qüpû 0003 GBo Gú |AðlAqû 09

koWú OdQ gí{ ÚpAo ìþ|âýpðl. 

@qìBü{ Þz{ qüpû:qüpû OdQ cpÞQ Þzzþ

øíBðñl cpÞPþ Þú KB AðXBï ìþ|køl ÚpAo ìþ|âýpk ô

Aüò ÞBo 0001 GBo oôÿ ÞØ uíHBkû|Aÿ AðXBï ìþ|yõk. 

oÆõGQ uñXþ:Gñl Þ×{|øB @qìBü{ ìþ|yõðl Þú

WBmJ oÆõGQ ðHByñl. 

@qìƒBü{ oðä|GBgPãþ:OdQ ypAüÈ âpï ô upk

ìÛBôìQ oðä ìõAk gBï uñXýlû ìþ|yõk.

@qìBü{ âõo–Oßw:@qìBü{ ìýrAó Âl@J Gõkó ô

ð×õmðBKnüpÿ ko GpAGp øõA

@qìƒBüƒ{ ̂ƒpJ|ðƒBÞƒþ ̂ƒpï:^ƒpï GpAÿ Öp@üñl

v̂I|ÞBoÿ OB ̂ú cl ìñBuI AuQ? 

qðãBo uñXþ:ìÛBôìQ GñløB ô uõoAj|GñløB ko @J

yõo uñXýlû ìþ|yõk. 

ìÛBôìQ yBðà:ìÛBôìQ yBðà Þú uPõó Þ×{ Gú

cvBJ ìþ|@ül ko GpAGp ÖzBo uñXýlû ìþ|yõk.

ôüvßõqüPú:@qìBü{ oðä Aè¿BÚþ ko Oõèýl

ÆpAcþ ko AÞõ

ÆpAcBó AÞõ kAoAÿ @ôAqû|ÿ Gýò|Aèíééþ|Aðl ô uBèþ kô

ìXíõÎú AoADú ìþ|køñl Þú øp ÞlAï cBôÿ 002 ìlë

ìhPéØ øvPñl Þú ko @ó|øB Aq up̂zíú|øBÿ ìhPé×þ

AèùƒBï âƒpÖPú ylû AuQ. Þ×{||øB GBül GBqOBGþ Aq

qìƒBðú||ÿ gõk Gõkû ô Aq qüHBüþ ô AuPõAoÿ gB¾þ

GpgõokAo GByñl.
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øíßBoÿ @ìõqyþ AüpAó ô.|..-AkAìúAq¾×dú 3

ìƒùƒñƒlx æ|øƒõOþ Aq AOdBküú ¾BkoÞññlâBó

KõuQ ô uBæ|ìHõo ô ̂pï AüpAó ko KBüBó Aüò GdU

â×Q: @ÖBR KõuPþ ko uõoR KõuQ|øBÿ ¾BkoAOþ

AüpAó OBSýp ânAyPú AuQ GÇõoüßú ko cBë cBÂp 08

ko¾ƒl KõuQ|øBÿ ¾BkoAOþ AüpAó uõoR KBüýò

AuQ ô cPþ 02 ko¾l KõuQ|øBÿ ¾BkoAOþ uõoR

3 ìƒpÒƒõJ øƒvƒPñl. ôÿ â×Q: Þú GB ìlAôAÿ

AìpAÂþ ìTê Þñú ô @Géú ô ìßBðýrû Þpkó uývPî

Kzî|̂ýñþ ìþ|OõAó Aoq} AÖrôkû KõuQ oA GBæ| Gpkû

ô ¾BkoAR oA Gú 003 ìýéýõó kæ|o ouBðl. Gú â×Pú|ôÿ

ko cBë cBÂp Aq ¾BkoAR øp Wél KõuQ 2 kæ|o

ð¿ýI ìB ìþ|yõk ko ¾õoOþ Þú Aâp OHlüê Gú ̂pï

yõk 8 kæ|o uõk ÎBülìBó gõAøl Þpk. 

ÚB̂BÝ Þ×{

ìùñlx AüõGþ|qAkû ðíBüñlû uPBk ìHBoqû GB ÚB̂BÝ

ÞBæ| ô Aoq ko AkAìú Wévú koGBoû|ÿ ÚB̂BÝ Þ×{

â×Q: 21 Úéî ÞBæ| Wrô ÞBæ|øBÿ ølÙ uPBk øvPñl

Þú ìñvõWBR ô Þ×{ ðýr Aq @ó Wíéú AuQ. 

ôÿ AÎç|ï Þpk Þú Gú KýzñùBk uPBk ìHBoqû GB

ÚB̂BÝ ÞBæ| ô Aoq ô GpAÿ cíBüQ Aq OõèýlAR kAgéþ

ko GõkWú AìvBë Wpüíú ÚB̂BÝ ÞBæ| OB 01 GpAGp

AÖrAü{ üBÖPú AuQ ô Aüò uPBk ko Kþ Oh¿¿þ

Þpkó âípÞBR Þzõo AuQ. 

ìzßê Þî AÊùBoÿ 

Þî AÊƒùƒBoÿ ðpj Þ×{|øBÿ ôAokAOþ ìzßê

küãpÿ Gõk Þú ko Wévú ÞBoâpôû ìÇpf yl. ko

cBë cBÂp Gú Þ×{|øBÿ ôAokAOþ 09 ko¾l ðpj

gƒpüƒl cƒÛõÝ âípÞþ OÏéÜ ìþ|âýpk ôèþ AÞTp

ôAokÞƒñƒñƒlâBó GpAÿ ÖpAo Aq KpkAgQ, |Þ×{ 5

kæ|oÿ oA üà kæ|o AÊùBo ìþ|Þññl. ko Aüò Wévú

â×Pú yl Þú GpAÿ oÖÐ Aüò ìzßê, üà clAÚê

oüBèþ GpAÿ cÛõÝ âípÞþ OÏýýò ylû AuQ Þú

clAÚê @ó 00054 oüBë GpAÿ Þ×{|øBÿ uHà ô

clAÞTp @ó 00009 oüBë GpAÿ Þ×{|øBÿ ̂pìþ| |Gú

AqAÿ øp W×Q Þ×{ ìþ|GByl. 

Wéƒvƒú GÏlÿ ÞBoâpôû ¾ñBüÐ ̂pï, Þ×{ ô

ìd¿õæ|R ̂pìþ|OýpìBû @üñlû GpârAo ìþ|âpkk. 

koKƒBüƒBó ì¿ƒõGBR Wévú Gú ypf qüp OõuÈ

ìlüpÞê ðvBWþ, KõyBá ô ̂pï AÎç|ï ô ìÛpo yl

Kýãýpÿ æ|qï WùQ OdÛÜ @ó|øB AðXBï âýpk: 

1– Æþ Wévú|Aÿ GB cÃõo Wízýl ð×p, ouPî|Kõo

ô ìùñlx AGpAøýíþ ìlüpÞê ¾BkoAR âípá ko

kÖPƒp Aìõo ¾BkoAR, ìÛpo yl ìvEéú Oh¿¿þ

Þpkó âípÞBR Þzõo ko ¾BkoAR ̂pï Gpouþ yõk

ô ðPýXú @ó Gú kGýpgBðú ÞBoâpôû ìñÏßw âpkk.

2– WùƒQ Oh¿¿ƒþ Þpkó âípÞBR Þzõo,

GpAÿ ôAokAR Þzõo ìÛpo âpkül ðíBüñlâBó WBìÏú

ìƒƒlüƒƒpAó ô ìPh¿¿ýƒò ¾ñÏƒQ Þ×ƒ{ WùƒQ

Gpouþ|øBÿ æ|qï ko Aüò g¿õÁ Gú kÖPp Aìõo

ôAokAR âípá ìÏpÖþ âpkðl.

3– ìƒÛƒpo âƒpküƒl ðƒíƒBüƒñƒlâƒBó AOdBküú|øB ô

Ozßê|øBÿ Oh¿¿þ ¾ñÏQ ̂pï ko Wévú|Aÿ Þú GñB

Gƒú kÎƒõR ìƒlüpÞê Æpf ô GpðBìú|oürÿ uBqìBó

kAìLryßþ ¾õoR ìþ|Knüpk ko @ó kÖPp ko g¿õÁ

AìpAÅ KõuPþ GdU ô OHBkë ðËp ðíõkû ô oAøßBo|øBÿ

æ|qï Gú kGýpgBðú ÞBoâpôû ìñÏßw âpkk. 

ìpAcê @qìBü{ 

ô uBgQ Þ×{ øBÿ AÞõ

ماهنامه بازار چرم و کفش بعنوان یک گروه تخصصی در زمینه تبلیغات در فضای مجازی 
در راســتای کمک به بهتر دیده شــدن شــما همکاران محترم اقدام به گرفتن پست و 
استوری در پلتفرم اینستاگرام نموده است، لطفا جهت هماهنگی با واحد فضای مجازی 

با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
09353931785      021-77628085          

 bazarcharmokafsh 
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هدف از معاهده ســبز اروپا هموارسازی مسیر 
صنعت به ســوی اقتصاد پاکتر، سبزتر و دایره ای تر 
است تا مصرف کننده بتواند انتخاب های زیست پایدار 
انجام دهــد. به نظر می رســد در چنین وضعیتی 
سبزپوشــی محلی از اعراب ندارد، سبزشــویی به 
معنای زیســت پایدارتر جلــوه دادن محصوالت به 
میزانی فراتر از آن که واقعاً هستند. اما برای آن که 
مردم گول سبزشویی ها را نخورند داشتن اطالعات 
قابل اطمینان، مقایســه ای و راســتی آزمایی پذیر 

ضروری است.
خورخه لوییس بورخس در سال ۱۹۷۵ داستانی 
به نام »آرمانشــهر مردی خسته« نوشت که در آن 
راوی بــه آقایی برخورد می کند که از چند قرن بعد 
آمده اســت. با هم در مورد تفاوت های روزگار راوی 
و جهان آینده اختالط می کنند. از جمله می گویند 
در نیمــه دوم قرن بیســتم »اگــر تولیدکنندهای 

مدام تبلیغ کنــد که محصول خوبی تولید می کند 
مردم ســاده لوح هم باور می کنند« پس از گذشت 
نیم قرن روشن اســت که این ترفند هم چنان در 
بسیاری از گروه های بازاریابی کارساز است و باید به 
مصرف کننده کمک کرد تا در دام ساده اندیشی مورد 

نظر بورخس نیفتد.

روزگار کنونی
کمیسیون اروپا به همین منظور تا کنون حدود 

ده سال زحمت کشــیده است تا مقررات محاسبه 
ردپای زیســت محیطی فراورده ها)پیایــاف( برای 
گسترهی وسیعی از فراورده های مصرفی را تدوین 
کند. صنعت چرم یکی از نخستین شرکت کنندگان 
در مرحله آزموندهی برنامه پیایاف بود و در ســال 

۲۰۱3 به آن پیوست .
 نهاد نماینده این صنعت در اتحادیه اروپا یعنی 
کوتانس به مدت پنج سال برای گردآوری داده ها و 
تدوین روشی برای محاسبهی ردپای زیست محیطی 
چــرم با اســتفاده از این داده ها زحمت کشــید و 
توانست در آوریل ۲۰۱۸ تاییدیهی کمیسیون اروپا 

برای پیایاف آزمون های خود را به دست آورد.
چرم به لطف این روش رسمی جدید، وضعیت 
بسیار بهتری نسبت به دورانی پیدا کرد که سالیان 
سال محاسبات گروه های تبلیغاتی و برخی نام های 
تجاری به ویژه در مورد ردپای کربنی پوســت خام 

سبزشویی باید پایان یابد!

فنــاوری

 اگر تولیدکننده ای مدام 
تبلیغ کند که محصول 

خوبی تولید می کند 
مردم ساده لوح هم باور 

می کنند

در چرم از موادخام 
تجدیدپذیر استفاده می شود

مصرف چرم به پیکار با 
آالینده های دریا کمک می کند

این ماده خام با دوام است

محصوالت کامل چرمی منطبق 
با خواست تولیدکنندگان برای 
استفاده از مواد خام بازیافتی 

هستند

پسماند سایر بخش ها)گوشت 
و لبنیات( نهاده ورودی 

چرمسازی است

صنعت چرم راه گشای اقتصاد 
دایره ای برای تمامی شرکت ها 

و از جمله هزاران بنگاه 
کوچک و متوسط است

فراورده های چرمی همیشه 
قابل تعمیرند

فراورده  های چرمی منطبق بر 
اصول تدارکات سبز و دریافت 
بخشودگی های مالیاتی سبز 

هستند

چرم سازگار با مصرف  و تولید 
زیست پایدار است و بنابراین 

پشتیبان اهداف توسعه پایدار 
سازمان ملل است

چرم سازان پشتیبان تعهدات 
زیست محیطی سبز هستند
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مبنا بود. دیگر برخی گروه ها نمی توانند با استفاده 
از ارقام اغراق آمیز علیه اســتفاده از چرم برای تولید 
کاال وارد میدان شــوند یا استفاده از مواد مصنوعی 
را توجیه کنند. در آوریل ۲۰۱۸ بســیاری از اهالی 
صنعت چرم فهمیدند که دیگر نباید در تحلیل های 
جدی از روش های محاسباتی قدیمی استفاده کرد تا 

شاید به چشم امثال ساده لوح جلوه نکنند.

پیام ناخوانده
شرکت پایپوش پاریســی وژا در سال ۲۰۲۱ با 
نادیده گرفتن مقررات مورد تایید کمیســیون اروپا 
در مــورد پیایاف، گزارش داد ۷۱ درصد کل ردپای 
کربنی اش به مواد خام تعلق دارد و سهم چرم در کل 
سهم مواد خام نیز ۹۷ درصد است. چنین درصدی 
با ۰.۴۲ درصد مندرج برای ردپای کربنی پوســت 
خام در طرح آزمونه پیایاف مورد تایید کمیســیون 

اروپا خیلی فاصله دارد.
به همین ترتیب ائتالف پوشــاک پایدار هم، در 
به روز شدن شــاخص پایداری مواد خام هیگ در 
ســال ۲۰۲۰ آن را نادیده گرفت. چرم و سایر مواد 
خــام طبیعی نمره بدی در این شــاخص دارند در 
حالــی که مواد  پالســتیکی مصنوعی بر تارک آن 
می درخشند. به طوری که دکتر کری سنیور رییس 
شــورای بین المللی دباغان)ایسیتی( گفت شاخص 
هیگ برداشتی منفی از چرم به دست آمده است که 
در آن خبــری از ماهیت پایدار و دایرهای این ماده 
خام نیست. او افزود: به نظرما ارزیابی هایی که ماهیت 
واقعی چرم یا جانشین های آن را بازتاب نمی دهند به 

وجهه و اعتبار چرم و چرم سازان لطمه می زند.

موعد توصیه
کمیســیون اروپا در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد با 
خاتمه یافتن مرحله آزمــون در پی تدوین توصیه 
رســمی پیایــاف و قانونــی کردن آن اســت. این 
کمیسیون در دسامبر ۲۰۲۱ ســند توصیه نامه را 
تکمیــل کرد و اکنون نهادهای مقننه باید آن را در 

دستورکار قرار دهند.
این اخبار دلگرم کننده است و باید کار آغاز شده 
در ســال ۲۰۱3 را به فرجام موفقیت آمیزی برساند 
و شرکت ها را وادارد تا عملکرد زیست محیطی شان 
را دقیق اندازه گیری کنند و درست اعالم کنند. در 
نتیجه رقابت در بازار باید با استفاده از اطالعات دقیق 

زیست محیطی باشد.

درهای باز؟
گمان می رفــت تمام این نــکات در چارچوب 
معاهده سبز که کمیسیون اروپا در توصیه نامه بازتاب 
داده اســت راه گشــای ویژگی های بازیافت پذیری، 
پسماندزدایی، تعمیرپذیری، بادوامی، زیست پایداری، 
پاســداری از اقیانوس ها، پاسداری از کسبوکارهای 
کوچــک، تضمین تدارکات ســبز و مشــخصات 

کارآفرینی چرم باشد.
اما در پی انتشــار این توصیه نامه ائتالف جدید 
بین المللی امتیالســی پا گرفت و اعالم کرد روش 
پیایــاف در چند حوزه کلیدی کمبودهایی دارد. به 
گفته این ائتالف  از سال ۲۰۱3 به بعد رویدادهای 
بسیاری رخ داده اســت که آگاهی نسبت به اثرات 
زیســت محیطی مواد خــام را افزایش داده اســت 
اما برای آن که پیشــنهادهای اتحادیه اروپا بتواند 
اســتانداردی جهانی برای ســبزتر کردن کاالهای 
مصرفی شود اصالحاتی الزم است. گروه امتیالسی 

می گوید: پیشنهادهای اتحادیه اروپا در صورتی نتایج 
مثبتی خواهد داشت که شیوه مبنای آن اصالح شود. 
هم اکنون باید برای اصالح آن دســت به کار شویم 
تا مصرف کننده گمراه نشــود و برچسب های روی 
کاالها بیانگر واقعیت باشــند. برای مثال باید اثرات 
زیست محیطی منفی آالینده های ریزپالستیکی در 
روش پیایاف لحاظ شود و در توصیه نامه کمیسیون 
اروپا مورد  توجه قرار گیرد. کری ســنیور می گوید 
امتیالســی حق دارد و نگران است که مبادا سامانه 
برچسب پیایاف حتی به ضرر تامین کنندگان مواد 
خام طبیعی باشــد نه به نفع آنها. دکتر سنیور در 
پایان گفت: مزایای مثبت الیاف طبیعی مثل چرم 
همیشــه نادیده می ماند و در مورد اثرات منفیشان 
در قیاس با مواد منفی اغراق می شود. نظام هایی که 
تولید را به سمت مواد مصنوعی مبتنی بر سوخت 

فسیلی سوق می دهند پاسخ مشکالت نیستند.
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cÛýÛQ Aüò AuQ ðú GB kuQ, ðú GB KýzpÖPú|Opüò

uBìBðú|øBÿ oAüBðú|Aÿ ðíþ|OõAó Aq ÚBèHþ kAoAÿ AðdñB ô

uú GÏlÿ Gú Aèãõüþ OhQ ô Gú Æõo ÞBìê kuQ üBÖQ. 

ôèþ Aâp GlAðýî ko Kþ ̂ú ̂ýrÿ øvPýî ô ìþ|OõAðýî

Gú Aèãõÿ GvýBo gõGþ Gpuýî Þú ÖÛÈ ko Gh{ up

AðãzPBó, |Þpuþ ô Gpgþ WBøBÿ küãp kÚýÜ ðývQ.

ko ôAÚÐ ìþ|OõAó ÚÇÏú|Aÿ Aq ̂pï oôüú oA oôÿ ÚBèI

Þzýl ô èHú|øBÿ @ó oA ̂ýl OB Gú Æõo OÛpüHþ Gú|AðlAqû,

yßê ô ìvBcQ ÚBèI ko@ül. ôÚPþ Þú oôüú|øB ko @J

gývBðlû yõðl ô GB kuQ ÚBèI|âýpÿ yõk ÞBÖþ gõAøl

Gõk. GB ÞBÒn, |Kç|uPýà ô ðõAo øî ìþ|OõAó AèãõøB oA Gú

kuQ @ôok ôèþ ko ðùBüQ GBül @ó|øB oA ¾BÙ Þpk ô

ìzßç|R ôAÚÏþ Aq øíýò WB @ÒBq ìþ|yõk. 

AÖƒpAk ìƒXƒpJ Æƒþ Öƒp@üƒñƒl ¾BÙ Þpkó Aèãõ

ìþ|OõAðñl koGBoû|ÿ ÞBoÞpk ÚBèI ô oôüú|ÿ ìõAk Æþ

ÎƒíéƒýƒBR Oƒõèƒýƒl, AÆç|ÎBR qüBkÿ ÞvI Þññl.

GýzPpüò AÎõWBZ ko ASp ÖzBo ô Þz{ Gý{ Aq cl üB

OBgõokâþ ô ̂ýò|gõokâþ oj ìþ|køl. Gú øñãBï

ÚBèI|âýpÿ oôüú ìþ|OõAó Aüò AüpAkøB oA GpÆpÙ Þpk ô

OB ôÚPþ Þú ìBkû|ÿ gBï oôüú ðpï GByl ìþ|OõAó Gú ðPBüY

gƒõGƒþ ouƒýƒl. oôüƒú ko WƒBøƒBüƒþ Þú Aèãõ k̂Bo

^ýò|gõokâþ üB OBgõokâþ ylû AuQ GBül Þzýlû

yõk ô ko WBøBüþ Þú Aèãõ Þzýlû ylû AuQ GBül

Özpkû yõk. 

GB ÚBèI|âýpÿ kuPþ ô OB clÿ ÚBèI|âýpÿ ìByýñþ

ìþ|OõAó oôüú oA ko èHú|øBÿ ÚBèI Özpkû Þpk. GB

koqGñlÿ|øBÿ ìhPéØ ìþ|OõAó ìvBcQ ô Æõë oôüú

oA AÖrAü{ üB ÞBø{ kAk ôèþ ko OíBï Aüò ìõAok GBül

AèãõøB ô kôgQ|øB gýéþ kÚýÜ GByñl. 

ìƒþ|âƒõüƒñƒl Þƒ×ƒ{|uƒBqÿ øñp kuQ üBÖPò Gú

ìíßò|øB Aq ðBìíßò|øB AuQ. üÏñþ GBül Aq AGÏBk uú

GÏlÿ ÚBèI Gú AWrAÿ OhQ oôüú ouýl ô uLw Þ×{

oA uBgQ Þú uú GÏlÿ AuQ. ko OíBï ìpAcê GBül

ASƒpAR cƒB¾éƒú oA yñBgQ, GB @ó|øB øívBq yl ô

oô}|øBüþ GpAÿ oÖÐ gÇBøBÿ yñBuBüþ ylû AGlAÑ

Þpk. Þ×{||uBqÿ ̂ñBó Þú GvýBoÿ âíBó ìþ|Þññl

ÞBo upoAuPþ ðývQ. 

uBìBðú|øBÿ DDAACC
uƒBìBðú|øBÿ ÆpAcþ Gú Þíà oAüBðú ìrüQ|øBÿ

GvýBoÿ kAoðl AìB üà üB kô ÎýI Wlÿ øî kAoðl.

ìùî|Opüò ÎýI Îlï kÚQ Aèãõÿ KBüú|Aÿ AuQ Þú

ðpï|AÖrAo uú GÏlÿ DACAq oôÿ ÚBèI ÞBoGp Oùýú

ìþ|Þñl. kÚQ ô Þý×ýQ OíBï KBüLõ}|øBüþ Þú GB Aüò

ÚBèI uBgPú ìþ|yõk Gú Aüò Aèãõÿ KBüú GvPãþ kAok.

âBøþ Aèãõÿ KBüú ̂ñBó ÒýpkÚýÜ AuQ Þú Aèãõÿ
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ìýéƒþ|ìPƒp gÈ ko ÚvíƒQ ÎÛƒI AüXƒBk ìƒþ|Þñl.

ìPBu×Bðú ko upAup WùBó AèãõøBÿ GvýBoÿ k̂Bo

Þzýƒlâƒþ oô Gƒú KƒBüýƒò ìƒþ|yƒõðƒl Þƒú kyõAoÿ

ÚBèI|âýpÿ ô AÖQ Þý×ýQ KBüLõ} cB¾ê @ó AuQ. 

ìþ|OõAó üà oôüú|ÿ Þ×{ Oñýw @ìBkû Þpk ô

W×Q ô Wõo Gõkó @ó GB ÚBèI oA AìPdBó Þpk. Aüò oôüú

GBül kuQ Þî OB clÿ GB ÚBèI W×Q ô Wõo GByl. Gú

øƒp cƒBë, |øíƒBó|âƒõðƒú Þƒú OíBï ÆpAcBó DAC

ìþ|âõüñl ðõyPò ðpï|AÖrAo ôütû OhQ Þpkó GvýBo

kyõAo AuQ. uBìBðú|øBÿ ìõÖÜ @ó|øBüþ øvPñl Þú

ìHPñþ Gp yñBgQ ÎíýÜ OhQ Þpkó Aèãõ GB kuQ

øvPñƒl ô Aüƒò yñBgQ oA ko Öp@üñl DACGú ÞBo

âpÖPú|Aðl. Glôó ̂ñýò yñBgPþ kyõAo GPõAó AèrAìBR

æ|qï oA yñBuBüþ Þpk. 

OhQ üB uú GÏlÿ? 

^ãõðãþ AuP×Bkû Aq uBìBðú|øBÿ uú GÏlÿ DAC

üßþ Aq ̂Bè{|øBÿ Groå ÖpAoôÿ ÎpÂú|ÞññlâBó

DACAuQ. ÆpAcþ oôÿ Aèãõÿ OhQ uBë|øBÿ uBë

oôyþ ÖpAâýp Gõk Þú Gú Æõo ìÏíõë GB ̂ñl GBo AìPdBó

Þpkó, ÚBèI GpAÿ ouýló Gú cBèQ uú GÏlÿ kouQ

øípAû Gõk. ÆpAcþ oôÿ ÚBèI oôyþ KnüpÖPú ylû

GpAÿ AðõAÑ Þ×{|øB Gõkû AuQ. GvýBoÿ Aq ÆpAcBó Þú

Gú Aüò yýõû Îíê Þpkû|Aðl ìþ|âõüñl uBìBðú|øBÿ

DACGB Aüò gÇp ìõAWú|Aðl Þú ÆpAcBó kuQ Þî

ìÛlAoÿ Aq ÞBoøB oA oôÿ uÇe kô GÏlÿ AðXBï køñl

AèHPú Aüò ¾×dú|ÿ kô GÏlÿ oôÿ ¾×dú ðíBü{

AuQ. AìB ̂ñýò külâBøþ ̂ñlAó kouQ ðývQ qüpA GB

@ó Þú ¾×dú||ÿ ðíBüzãp OhQ AuQ ÚBèI ðíBü{

kAkû ylû oôÿ ¾×dú Gú oAuPþ uú GÏlÿ AuQ. ôèþ

Gú øp cBë AôÂBÑ GB ôÚPþ Þú ÚBèI oA ko üà kuQ ô

ìlAk oA ko kuQ küãp kAoüî ÖpÝ ìþ|Þñl. AèHPú ko

¾×dú|ÿ oAüBðú øî ìþ|OõAó qAôüú|ÿ kül ÚBèI oA OÓýýp

kAk. AèHPƒú ÎƒBkR Þƒpkó Gú ̂ñýò ìdýÇþ GpAÿ

ÆpAcBó Þùñú|ÞBo AðlÞþ kyõAo AuQ. AìB Þvþ Þú Aq

@ÒƒBq GƒB Aüò uBìBðú|øB ÞBo Þpkû GByl k̂Bo ̂ñýò

kyõAoÿ|øBüþ ðíþ|yõk øp ̂ñl Þú Aq OXpGú|Aÿ Þú ko

ÞBo kuPþ Gú kuQ ìþ|@ül ðýr GpgõokAo ðývPñl. ko

ôAÚÐ GvýBoÿ Aq ÆpAcBó ìÏPÛlðl Þú ÞBo Þpkó GB

ìBôx ko uBìBðú|øBÿ DACko ìÛBüvú GB ìlAk ÞBo

kyõAoÿ AuQ. 

ÞBo@ìõqÿ 

ÆpAcBó WõAó ko ¾õoOþ Þú GB ìHBðþ ô A¾õë

OƒÏƒBìƒê Aèãõ ô ÚBèI @yñB GByñl @uBó|Op ô qôkOp

ìþ|OõAðñl Gú uBìBðú DACOvéÈ üBGñl. 

üà oAøßBo @ó AuQ Þú ÆpAcþ oôÿ ÚBèI AðXBï

yõk ô uLw GB kuPãBû oÚíþ|Þññlû gÇõÉ oôÿ

ÚƒBèƒI Gƒú ¾ƒ×ƒdƒú|ÿ oAüƒBðƒú AðPÛBë üBGl. üÏñþ

èrôìþ|ðlAok Þú ÆpAcþ Gú Æõo ìvPÛýî ko oAüBðú

¾õoR âýpk. cBèQ @oìBðþ, @ó AuQ Þú ÆpAcþ ô

Oùýú Aèãõ Aq øî WlA yõðl. 
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Aèãõÿ ÞBìê kuQ ðýBÖPñþ AuQ
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kAk. AèHPƒú ÎƒBkR Þƒpkó Gú ̂ñýò ìdýÇþ GpAÿ

ÆpAcBó Þùñú|ÞBo AðlÞþ kyõAo AuQ. AìB Þvþ Þú Aq

@ÒƒBq GƒB Aüò uBìBðú|øB ÞBo Þpkû GByl k̂Bo ̂ñýò

kyõAoÿ|øBüþ ðíþ|yõk øp ̂ñl Þú Aq OXpGú|Aÿ Þú ko

ÞBo kuPþ Gú kuQ ìþ|@ül ðýr GpgõokAo ðývPñl. ko

ôAÚÐ GvýBoÿ Aq ÆpAcBó ìÏPÛlðl Þú ÞBo Þpkó GB

ìBôx ko uBìBðú|øBÿ DACko ìÛBüvú GB ìlAk ÞBo

kyõAoÿ AuQ. 

ÞBo@ìõqÿ 

ÆpAcBó WõAó ko ¾õoOþ Þú GB ìHBðþ ô A¾õë

OƒÏƒBìƒê Aèãõ ô ÚBèI @yñB GByñl @uBó|Op ô qôkOp

ìþ|OõAðñl Gú uBìBðú DACOvéÈ üBGñl. 

üà oAøßBo @ó AuQ Þú ÆpAcþ oôÿ ÚBèI AðXBï

yõk ô uLw GB kuPãBû oÚíþ|Þññlû gÇõÉ oôÿ

ÚƒBèƒI Gƒú ¾ƒ×ƒdƒú|ÿ oAüƒBðƒú AðPÛBë üBGl. üÏñþ

èrôìþ|ðlAok Þú ÆpAcþ Gú Æõo ìvPÛýî ko oAüBðú

¾õoR âýpk. cBèQ @oìBðþ, @ó AuQ Þú ÆpAcþ ô

Oùýú Aèãõ Aq øî WlA yõðl. 
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cÛýÛQ Aüò AuQ ðú GB kuQ, ðú GB KýzpÖPú|Opüò

uBìBðú|øBÿ oAüBðú|Aÿ ðíþ|OõAó Aq ÚBèHþ kAoAÿ AðdñB ô

uú GÏlÿ Gú Aèãõüþ OhQ ô Gú Æõo ÞBìê kuQ üBÖQ. 

ôèþ Aâp GlAðýî ko Kþ ̂ú ̂ýrÿ øvPýî ô ìþ|OõAðýî

Gú Aèãõÿ GvýBo gõGþ Gpuýî Þú ÖÛÈ ko Gh{ up

AðãzPBó, |Þpuþ ô Gpgþ WBøBÿ küãp kÚýÜ ðývQ.

ko ôAÚÐ ìþ|OõAó ÚÇÏú|Aÿ Aq ̂pï oôüú oA oôÿ ÚBèI

Þzýl ô èHú|øBÿ @ó oA ̂ýl OB Gú Æõo OÛpüHþ Gú|AðlAqû,

yßê ô ìvBcQ ÚBèI ko@ül. ôÚPþ Þú oôüú|øB ko @J

gývBðlû yõðl ô GB kuQ ÚBèI|âýpÿ yõk ÞBÖþ gõAøl

Gõk. GB ÞBÒn, |Kç|uPýà ô ðõAo øî ìþ|OõAó AèãõøB oA Gú

kuQ @ôok ôèþ ko ðùBüQ GBül @ó|øB oA ¾BÙ Þpk ô

ìzßç|R ôAÚÏþ Aq øíýò WB @ÒBq ìþ|yõk. 

AÖƒpAk ìƒXƒpJ Æƒþ Öƒp@üƒñƒl ¾BÙ Þpkó Aèãõ

ìþ|OõAðñl koGBoû|ÿ ÞBoÞpk ÚBèI ô oôüú|ÿ ìõAk Æþ

ÎƒíéƒýƒBR Oƒõèƒýƒl, AÆç|ÎBR qüBkÿ ÞvI Þññl.

GýzPpüò AÎõWBZ ko ASp ÖzBo ô Þz{ Gý{ Aq cl üB

OBgõokâþ ô ̂ýò|gõokâþ oj ìþ|køl. Gú øñãBï

ÚBèI|âýpÿ oôüú ìþ|OõAó Aüò AüpAkøB oA GpÆpÙ Þpk ô

OB ôÚPþ Þú ìBkû|ÿ gBï oôüú ðpï GByl ìþ|OõAó Gú ðPBüY

gƒõGƒþ ouƒýƒl. oôüƒú ko WƒBøƒBüƒþ Þú Aèãõ k̂Bo

^ýò|gõokâþ üB OBgõokâþ ylû AuQ GBül Þzýlû

yõk ô ko WBøBüþ Þú Aèãõ Þzýlû ylû AuQ GBül

Özpkû yõk. 

GB ÚBèI|âýpÿ kuPþ ô OB clÿ ÚBèI|âýpÿ ìByýñþ

ìþ|OõAó oôüú oA ko èHú|øBÿ ÚBèI Özpkû Þpk. GB

koqGñlÿ|øBÿ ìhPéØ ìþ|OõAó ìvBcQ ô Æõë oôüú

oA AÖrAü{ üB ÞBø{ kAk ôèþ ko OíBï Aüò ìõAok GBül

AèãõøB ô kôgQ|øB gýéþ kÚýÜ GByñl. 

ìƒþ|âƒõüƒñƒl Þƒ×ƒ{|uƒBqÿ øñp kuQ üBÖPò Gú

ìíßò|øB Aq ðBìíßò|øB AuQ. üÏñþ GBül Aq AGÏBk uú

GÏlÿ ÚBèI Gú AWrAÿ OhQ oôüú ouýl ô uLw Þ×{

oA uBgQ Þú uú GÏlÿ AuQ. ko OíBï ìpAcê GBül

ASƒpAR cƒB¾éƒú oA yñBgQ, GB @ó|øB øívBq yl ô

oô}|øBüþ GpAÿ oÖÐ gÇBøBÿ yñBuBüþ ylû AGlAÑ

Þpk. Þ×{||uBqÿ ̂ñBó Þú GvýBoÿ âíBó ìþ|Þññl

ÞBo upoAuPþ ðývQ. 

uBìBðú|øBÿ DDAACC
uƒBìBðú|øBÿ ÆpAcþ Gú Þíà oAüBðú ìrüQ|øBÿ

GvýBoÿ kAoðl AìB üà üB kô ÎýI Wlÿ øî kAoðl.

ìùî|Opüò ÎýI Îlï kÚQ Aèãõÿ KBüú|Aÿ AuQ Þú

ðpï|AÖrAo uú GÏlÿ DACAq oôÿ ÚBèI ÞBoGp Oùýú

ìþ|Þñl. kÚQ ô Þý×ýQ OíBï KBüLõ}|øBüþ Þú GB Aüò

ÚBèI uBgPú ìþ|yõk Gú Aüò Aèãõÿ KBüú GvPãþ kAok.

âBøþ Aèãõÿ KBüú ̂ñBó ÒýpkÚýÜ AuQ Þú Aèãõÿ

KƒBüƒú|Aÿ Gú Æõë 003 ìýéþ|ìPp ìþ|OõAðl 06 OB 07

ìýéƒþ|ìPƒp gÈ ko ÚvíƒQ ÎÛƒI AüXƒBk ìƒþ|Þñl.

ìPBu×Bðú ko upAup WùBó AèãõøBÿ GvýBoÿ k̂Bo

Þzýƒlâƒþ oô Gƒú KƒBüýƒò ìƒþ|yƒõðƒl Þƒú kyõAoÿ

ÚBèI|âýpÿ ô AÖQ Þý×ýQ KBüLõ} cB¾ê @ó AuQ. 

ìþ|OõAó üà oôüú|ÿ Þ×{ Oñýw @ìBkû Þpk ô

W×Q ô Wõo Gõkó @ó GB ÚBèI oA AìPdBó Þpk. Aüò oôüú

GBül kuQ Þî OB clÿ GB ÚBèI W×Q ô Wõo GByl. Gú

øƒp cƒBë, |øíƒBó|âƒõðƒú Þƒú OíBï ÆpAcBó DAC

ìþ|âõüñl ðõyPò ðpï|AÖrAo ôütû OhQ Þpkó GvýBo

kyõAo AuQ. uBìBðú|øBÿ ìõÖÜ @ó|øBüþ øvPñl Þú

ìHPñþ Gp yñBgQ ÎíýÜ OhQ Þpkó Aèãõ GB kuQ

øvPñƒl ô Aüƒò yñBgQ oA ko Öp@üñl DACGú ÞBo

âpÖPú|Aðl. Glôó ̂ñýò yñBgPþ kyõAo GPõAó AèrAìBR

æ|qï oA yñBuBüþ Þpk. 

OhQ üB uú GÏlÿ? 

^ãõðãþ AuP×Bkû Aq uBìBðú|øBÿ uú GÏlÿ DAC

üßþ Aq ̂Bè{|øBÿ Groå ÖpAoôÿ ÎpÂú|ÞññlâBó

DACAuQ. ÆpAcþ oôÿ Aèãõÿ OhQ uBë|øBÿ uBë

oôyþ ÖpAâýp Gõk Þú Gú Æõo ìÏíõë GB ̂ñl GBo AìPdBó

Þpkó, ÚBèI GpAÿ ouýló Gú cBèQ uú GÏlÿ kouQ

øípAû Gõk. ÆpAcþ oôÿ ÚBèI oôyþ KnüpÖPú ylû

GpAÿ AðõAÑ Þ×{|øB Gõkû AuQ. GvýBoÿ Aq ÆpAcBó Þú

Gú Aüò yýõû Îíê Þpkû|Aðl ìþ|âõüñl uBìBðú|øBÿ

DACGB Aüò gÇp ìõAWú|Aðl Þú ÆpAcBó kuQ Þî

ìÛlAoÿ Aq ÞBoøB oA oôÿ uÇe kô GÏlÿ AðXBï køñl

AèHPú Aüò ¾×dú|ÿ kô GÏlÿ oôÿ ¾×dú ðíBü{

AuQ. AìB ̂ñýò külâBøþ ̂ñlAó kouQ ðývQ qüpA GB

@ó Þú ¾×dú||ÿ ðíBüzãp OhQ AuQ ÚBèI ðíBü{

kAkû ylû oôÿ ¾×dú Gú oAuPþ uú GÏlÿ AuQ. ôèþ

Gú øp cBë AôÂBÑ GB ôÚPþ Þú ÚBèI oA ko üà kuQ ô

ìlAk oA ko kuQ küãp kAoüî ÖpÝ ìþ|Þñl. AèHPú ko

¾×dú|ÿ oAüBðú øî ìþ|OõAó qAôüú|ÿ kül ÚBèI oA OÓýýp

kAk. AèHPƒú ÎƒBkR Þƒpkó Gú ̂ñýò ìdýÇþ GpAÿ

ÆpAcBó Þùñú|ÞBo AðlÞþ kyõAo AuQ. AìB Þvþ Þú Aq

@ÒƒBq GƒB Aüò uBìBðú|øB ÞBo Þpkû GByl k̂Bo ̂ñýò

kyõAoÿ|øBüþ ðíþ|yõk øp ̂ñl Þú Aq OXpGú|Aÿ Þú ko

ÞBo kuPþ Gú kuQ ìþ|@ül ðýr GpgõokAo ðývPñl. ko

ôAÚÐ GvýBoÿ Aq ÆpAcBó ìÏPÛlðl Þú ÞBo Þpkó GB

ìBôx ko uBìBðú|øBÿ DACko ìÛBüvú GB ìlAk ÞBo

kyõAoÿ AuQ. 

ÞBo@ìõqÿ 

ÆpAcBó WõAó ko ¾õoOþ Þú GB ìHBðþ ô A¾õë

OƒÏƒBìƒê Aèãõ ô ÚBèI @yñB GByñl @uBó|Op ô qôkOp

ìþ|OõAðñl Gú uBìBðú DACOvéÈ üBGñl. 

üà oAøßBo @ó AuQ Þú ÆpAcþ oôÿ ÚBèI AðXBï

yõk ô uLw GB kuPãBû oÚíþ|Þññlû gÇõÉ oôÿ

ÚƒBèƒI Gƒú ¾ƒ×ƒdƒú|ÿ oAüƒBðƒú AðPÛBë üBGl. üÏñþ

èrôìþ|ðlAok Þú ÆpAcþ Gú Æõo ìvPÛýî ko oAüBðú

¾õoR âýpk. cBèQ @oìBðþ, @ó AuQ Þú ÆpAcþ ô

Oùýú Aèãõ Aq øî WlA yõðl. 
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yL{ âõu×ñl
yL{ âõu×ñl (ðBï Îéíþ: ìéõÖBâõx Aôüñõx)

czpû|Aÿ Glôó GBë AuQ Þú ko upAup WùBó üBÖQ

ìþ|yõk. Aüò czpû Gú oðä Úùõû|Aÿ AuQ ô 4 OB 6

ìƒýéƒþ|ìƒPp Æõë kAok. KBøBÿ ðýpôìñl Aüò yL{

^ñãBë|øBüþ kAok Þú Gú ôÿ AìßBó ìþ|køl ko AðHõû

Kzî|øBÿ âõu×ñl Gú @uBðþ Gú Ký{ Ghrk. ko ðãBû

ðhvQ øíBðñl Þñú Gú ðËp ìþ|oul AìB GpgçÙ Þñú

Þú y{ KB kAok kAoAÿ øzQ KB øvQ.

AðPÛBë Aüò yL{ GB OíBx ìvPÛýî ô Aq âõu×ñlÿ

Gƒú âƒõuƒ×ƒñƒl küãp AðXBï ìþ|âýpk. GñBGpAüò ko

qìvPBó|øB Þú âõu×ñløB ÞñBo øî ko @Òê Gú up

ìþ|Gpðl, Gú upÎQ AðPÛBë KýlA ìþ|Þñl. Aüò yL{|øB

ko ìõAok ðBkoÿ øî Aq oôÿ Gló âõu×ñl oôÿ qìýò

ìþ|AÖPñl ô uLw ôAok Gló âõu×ñl küãpÿ ìþ|yõðl.

AìƒB kôo Aq Gƒló âõu×ñl ìýrGBó Gý{ Aq ̂ñl oôq

ðíþ|OõAðñl kôAï GýBôoðl.

Aüò czpû Aq ÆpüÜ  yBgà|øBÿ gpÆõìþ Oýrÿ

Þú koôó KõuQ âõu×ñl ìþ|Þñl ô GBÎU @qAo âõu×ñl

ìþ|yõk Aq gõó ôÿ OÓnüú ìþ|Þñl. yL{ âõu×ñl

GƒpgçÙ Þñƒú Gƒú ìƒlR Æõæðþ Aq üà WB OÓnüú

ðíþ|Þñl GñBGpAüò WBøBÿ ârülâþ OõuÈ Aüò czpû

ðýr Gú ôÂõf ðÛBÉ ârülâþ Þñú ðývQ.

Ohî|øBÿ Aüò czpû ðýr clôk kû oôq koôó Gló

czpû ìBkû GBÚþ ìþ|ìBðñl OB æoôøB Gú kðýB GýBüñl ô Gú

Kzî âõu×ñl G̀vHñl. øp yL{ ìBkû ìþ|OõAðl OB

KBð¿l æoô  OõèýlìTê Þñl.

æoôøB ̂ñl uBÎQ Kw Aq Oõèl Gú ¾õoR y×ýpû ko

ìþ|@üñl ô GvPú Gú @ó Þú ypAüÈ @J ô øõAüþ ̂ãõðú

GByl 02 OB 53 oôq ko øíýò cBèQ GBÚþ ìþ|ìBðñl.

yL{ GBèÔ øíýò Þú Aq y×ýpû Gýpôó GýBül ko ÎpÅ

üà üB kô oôq @ÒBq Gú W×Q|âýpÿ ìþ|Þñl ô ̂pgú|ÿ

Ký{ â×Pú OßpAo ìþ|yõk.

@uýI øBÿ ðByþ Aq yL{ âõu×ñl
yLƒ{ âƒõu×ñl kokup ÖpAôAðþ GpAÿ kAìlAoAó

AüXƒBk ìþ|Þñl qüpA GBÎU Þî ôqðþ ô GýíBoÿ kAï

ìþ|yõk, Aq Þý×ýQ Kzî ìþ|ÞBøl ô ko KõuQ èßú Klül

ìþ|@ôok. ôWõk Aüò yL{ GBÎU ðBoAcPþ âõu×ñl

ìƒþ|yƒõk ô uHƒI ìƒþ|yƒõk OB âõu×ñl Gú Wõüló

Kzî|øBÿ gõk GLpkAqk ô OBoôKõk Kzî @uýI GHýñl.

yL{ âõu×ñl GpAÿ kGBÒBó øî ðBgõyBüñl AuQ

qüpA GBÎU AüXBk ̂pôá|øBÿ oür ko KõuQ ìþ|yõðl

Þú Aq øp kô uõÿ ̂pï ÚBGê oôüQ AuQ.

ko uíQ oj Aüò ̂pôá|øB cBèQ GpWvPú|Aÿ kAoðl

Þƒú Æþ gzà|uBqÿ ¾BÙ ô GpAÝ ìþ|yõk. Aüò

^pôá|øBÿ oür oôÿ uÇe Wýp Þî oðä|Op øvPñl

qüpA oðä ô uBüp ìõAk yýíýBüþ ðíþ|OõAðl ko @ó|øB

ð×õm Þñl.

@uýƒI|ouƒBðþ yL{ âõu×ñl AÒéI ko ðBcýú|ÿ

âpkó AuQ AìB ko ìõAok ylül upOBup KõuQ ko

AìPlAk uPõó ìùpû oA øî koGpìþ|âýpk.

ìùBouBqÿ yL{ âõu×ñl
Gƒýƒò uƒBë|øƒBÿ 7231 OƒB 1431 âõu×ñløB ko

AðãévPBó Gú ¾õoR AWHBoÿ GB ìdéõë ÂlÎ×õðþ

|Þƒññlû|Aÿ yvQ|ôyõ kAkû ylðl Þú Þpï|øBÿ oür

AüƒXBkâpÿ ô qgî KõuQ ko âõu×ñlAó oA Aq Gýò

ìþ|Gpk. Aüò ÞBo GBÎU yl OB Aðãê|øBÿ GvýBo küãpÿ

Aq Wíéú yL{ âõu×ñl ðýr ìùBo yõk. øñãBìþ Þú Aüò

GpðBìú ìPõÚØ yl ̂pôá|gõokâþ ðByþ Aq yL{

âõu×ñl ko KõuQ|øB AÖrAü{ ̂zî|âýpÿ KýlA Þpk.

ìýrAó yL{ âõu×ñl ko AôAüê OBGvPBó Þú Kzî

âõu×ñlAó ̂ýlû ìþ|yõk ÞBø{ ̂zî|âýpÿ ìþ|üBGl

qüpA øípA GB Kzî|øBÿ ̂ýlû ylû Aq Gló âõu×ñl WlA

ìƒþ|yõðl. Aüò qìBó GpAÿ ÂlÎ×õðþ Þpkó Gló

âõu×ñl GB ìdéõë|øBÿ ÂlAðãê Gú ìñËõo Aq Gýò

Gpkó yL{|øBÿ GBÚþ ìBðlû ðýr qìBó ìÇéõGþ AuQ.

AèƒHPú y×ýpû|øB ko GpAGp GvýBoÿ Aq ìdéõë|øBÿ

ÂƒlÎƒ×ƒõðƒþ ̂ƒñlAó @uýI|Knüp ðývPñl ô GBül Aq

ìdéõë|øBÿ Úõÿ|Op ô GýzPpÿ AuP×Bkû Þpk.

GpâpÖPú Aq: 
)sAðõüú ô Öõoüú 7002(|lanoitanretnI rehtaeL

^pï

OBCSýpAR
yL{
âõu×ñl
yL{ âõu×ñl GBÎU AüXBk ̂pôá ko

KõuQ âõu×ñl ìþ|yõkÞú AÒéI Aq øp

kô uõÿ ̂pï ÚBGê ìzBølû AuQ ô

KñùBó|uBqÿ @ó kyõAo AuQ. Aüò

yL{ GBÎU AÖQ Þý×ýQ Kzî øî

ìþ|yõk. AèHPú Aüò yL{|øB oA ìþ|OõAó

Gú âõðú|Aÿ ìõSp ô uBkû ìùBo Þpk.

^pôÞýlâþ AüXBk ylû OõuÈ yL{ âõu×ñl

y×ýpû|ÿ yL{ âõu×ñl

yL{ âõu×ñl kokup ÖpAôAðþ GpAÿ
kAìlAoAó AüXBk ìþ| Þñl qüpA GBÎU  

Þî ôqðþ ô GýíBoÿ kAï ìþ|yõk, Aq
Þý×ýQ Kzî ìþ| ÞBøl ô ko KõuQ èßú

Klül ìþ|@ôok

cÛýÛQ Aüò AuQ ðú GB kuQ, ðú GB KýzpÖPú|Opüò

uBìBðú|øBÿ oAüBðú|Aÿ ðíþ|OõAó Aq ÚBèHþ kAoAÿ AðdñB ô

uú GÏlÿ Gú Aèãõüþ OhQ ô Gú Æõo ÞBìê kuQ üBÖQ. 

ôèþ Aâp GlAðýî ko Kþ ̂ú ̂ýrÿ øvPýî ô ìþ|OõAðýî

Gú Aèãõÿ GvýBo gõGþ Gpuýî Þú ÖÛÈ ko Gh{ up

AðãzPBó, |Þpuþ ô Gpgþ WBøBÿ küãp kÚýÜ ðývQ.

ko ôAÚÐ ìþ|OõAó ÚÇÏú|Aÿ Aq ̂pï oôüú oA oôÿ ÚBèI

Þzýl ô èHú|øBÿ @ó oA ̂ýl OB Gú Æõo OÛpüHþ Gú|AðlAqû,

yßê ô ìvBcQ ÚBèI ko@ül. ôÚPþ Þú oôüú|øB ko @J

gývBðlû yõðl ô GB kuQ ÚBèI|âýpÿ yõk ÞBÖþ gõAøl

Gõk. GB ÞBÒn, |Kç|uPýà ô ðõAo øî ìþ|OõAó AèãõøB oA Gú

kuQ @ôok ôèþ ko ðùBüQ GBül @ó|øB oA ¾BÙ Þpk ô

ìzßç|R ôAÚÏþ Aq øíýò WB @ÒBq ìþ|yõk. 

AÖƒpAk ìƒXƒpJ Æƒþ Öƒp@üƒñƒl ¾BÙ Þpkó Aèãõ

ìþ|OõAðñl koGBoû|ÿ ÞBoÞpk ÚBèI ô oôüú|ÿ ìõAk Æþ

ÎƒíéƒýƒBR Oƒõèƒýƒl, AÆç|ÎBR qüBkÿ ÞvI Þññl.

GýzPpüò AÎõWBZ ko ASp ÖzBo ô Þz{ Gý{ Aq cl üB

OBgõokâþ ô ̂ýò|gõokâþ oj ìþ|køl. Gú øñãBï

ÚBèI|âýpÿ oôüú ìþ|OõAó Aüò AüpAkøB oA GpÆpÙ Þpk ô

OB ôÚPþ Þú ìBkû|ÿ gBï oôüú ðpï GByl ìþ|OõAó Gú ðPBüY

gƒõGƒþ ouƒýƒl. oôüƒú ko WƒBøƒBüƒþ Þú Aèãõ k̂Bo

^ýò|gõokâþ üB OBgõokâþ ylû AuQ GBül Þzýlû

yõk ô ko WBøBüþ Þú Aèãõ Þzýlû ylû AuQ GBül

Özpkû yõk. 

GB ÚBèI|âýpÿ kuPþ ô OB clÿ ÚBèI|âýpÿ ìByýñþ

ìþ|OõAó oôüú oA ko èHú|øBÿ ÚBèI Özpkû Þpk. GB

koqGñlÿ|øBÿ ìhPéØ ìþ|OõAó ìvBcQ ô Æõë oôüú

oA AÖrAü{ üB ÞBø{ kAk ôèþ ko OíBï Aüò ìõAok GBül

AèãõøB ô kôgQ|øB gýéþ kÚýÜ GByñl. 

ìƒþ|âƒõüƒñƒl Þƒ×ƒ{|uƒBqÿ øñp kuQ üBÖPò Gú

ìíßò|øB Aq ðBìíßò|øB AuQ. üÏñþ GBül Aq AGÏBk uú

GÏlÿ ÚBèI Gú AWrAÿ OhQ oôüú ouýl ô uLw Þ×{

oA uBgQ Þú uú GÏlÿ AuQ. ko OíBï ìpAcê GBül

ASƒpAR cƒB¾éƒú oA yñBgQ, GB @ó|øB øívBq yl ô

oô}|øBüþ GpAÿ oÖÐ gÇBøBÿ yñBuBüþ ylû AGlAÑ

Þpk. Þ×{||uBqÿ ̂ñBó Þú GvýBoÿ âíBó ìþ|Þññl

ÞBo upoAuPþ ðývQ. 

uBìBðú|øBÿ DDAACC
uƒBìBðú|øBÿ ÆpAcþ Gú Þíà oAüBðú ìrüQ|øBÿ

GvýBoÿ kAoðl AìB üà üB kô ÎýI Wlÿ øî kAoðl.

ìùî|Opüò ÎýI Îlï kÚQ Aèãõÿ KBüú|Aÿ AuQ Þú

ðpï|AÖrAo uú GÏlÿ DACAq oôÿ ÚBèI ÞBoGp Oùýú

ìþ|Þñl. kÚQ ô Þý×ýQ OíBï KBüLõ}|øBüþ Þú GB Aüò

ÚBèI uBgPú ìþ|yõk Gú Aüò Aèãõÿ KBüú GvPãþ kAok.

âBøþ Aèãõÿ KBüú ̂ñBó ÒýpkÚýÜ AuQ Þú Aèãõÿ

KƒBüƒú|Aÿ Gú Æõë 003 ìýéþ|ìPp ìþ|OõAðl 06 OB 07

ìýéƒþ|ìPƒp gÈ ko ÚvíƒQ ÎÛƒI AüXƒBk ìƒþ|Þñl.

ìPBu×Bðú ko upAup WùBó AèãõøBÿ GvýBoÿ k̂Bo

Þzýƒlâƒþ oô Gƒú KƒBüýƒò ìƒþ|yƒõðƒl Þƒú kyõAoÿ

ÚBèI|âýpÿ ô AÖQ Þý×ýQ KBüLõ} cB¾ê @ó AuQ. 

ìþ|OõAó üà oôüú|ÿ Þ×{ Oñýw @ìBkû Þpk ô

W×Q ô Wõo Gõkó @ó GB ÚBèI oA AìPdBó Þpk. Aüò oôüú

GBül kuQ Þî OB clÿ GB ÚBèI W×Q ô Wõo GByl. Gú

øƒp cƒBë, |øíƒBó|âƒõðƒú Þƒú OíBï ÆpAcBó DAC

ìþ|âõüñl ðõyPò ðpï|AÖrAo ôütû OhQ Þpkó GvýBo

kyõAo AuQ. uBìBðú|øBÿ ìõÖÜ @ó|øBüþ øvPñl Þú

ìHPñþ Gp yñBgQ ÎíýÜ OhQ Þpkó Aèãõ GB kuQ

øvPñƒl ô Aüƒò yñBgQ oA ko Öp@üñl DACGú ÞBo

âpÖPú|Aðl. Glôó ̂ñýò yñBgPþ kyõAo GPõAó AèrAìBR

æ|qï oA yñBuBüþ Þpk. 

OhQ üB uú GÏlÿ? 

^ãõðãþ AuP×Bkû Aq uBìBðú|øBÿ uú GÏlÿ DAC

üßþ Aq ̂Bè{|øBÿ Groå ÖpAoôÿ ÎpÂú|ÞññlâBó

DACAuQ. ÆpAcþ oôÿ Aèãõÿ OhQ uBë|øBÿ uBë

oôyþ ÖpAâýp Gõk Þú Gú Æõo ìÏíõë GB ̂ñl GBo AìPdBó

Þpkó, ÚBèI GpAÿ ouýló Gú cBèQ uú GÏlÿ kouQ

øípAû Gõk. ÆpAcþ oôÿ ÚBèI oôyþ KnüpÖPú ylû

GpAÿ AðõAÑ Þ×{|øB Gõkû AuQ. GvýBoÿ Aq ÆpAcBó Þú

Gú Aüò yýõû Îíê Þpkû|Aðl ìþ|âõüñl uBìBðú|øBÿ

DACGB Aüò gÇp ìõAWú|Aðl Þú ÆpAcBó kuQ Þî

ìÛlAoÿ Aq ÞBoøB oA oôÿ uÇe kô GÏlÿ AðXBï køñl

AèHPú Aüò ¾×dú|ÿ kô GÏlÿ oôÿ ¾×dú ðíBü{

AuQ. AìB ̂ñýò külâBøþ ̂ñlAó kouQ ðývQ qüpA GB

@ó Þú ¾×dú||ÿ ðíBüzãp OhQ AuQ ÚBèI ðíBü{

kAkû ylû oôÿ ¾×dú Gú oAuPþ uú GÏlÿ AuQ. ôèþ

Gú øp cBë AôÂBÑ GB ôÚPþ Þú ÚBèI oA ko üà kuQ ô

ìlAk oA ko kuQ küãp kAoüî ÖpÝ ìþ|Þñl. AèHPú ko

¾×dú|ÿ oAüBðú øî ìþ|OõAó qAôüú|ÿ kül ÚBèI oA OÓýýp

kAk. AèHPƒú ÎƒBkR Þƒpkó Gú ̂ñýò ìdýÇþ GpAÿ

ÆpAcBó Þùñú|ÞBo AðlÞþ kyõAo AuQ. AìB Þvþ Þú Aq

@ÒƒBq GƒB Aüò uBìBðú|øB ÞBo Þpkû GByl k̂Bo ̂ñýò

kyõAoÿ|øBüþ ðíþ|yõk øp ̂ñl Þú Aq OXpGú|Aÿ Þú ko

ÞBo kuPþ Gú kuQ ìþ|@ül ðýr GpgõokAo ðývPñl. ko

ôAÚÐ GvýBoÿ Aq ÆpAcBó ìÏPÛlðl Þú ÞBo Þpkó GB

ìBôx ko uBìBðú|øBÿ DACko ìÛBüvú GB ìlAk ÞBo

kyõAoÿ AuQ. 

ÞBo@ìõqÿ 

ÆpAcBó WõAó ko ¾õoOþ Þú GB ìHBðþ ô A¾õë

OƒÏƒBìƒê Aèãõ ô ÚBèI @yñB GByñl @uBó|Op ô qôkOp

ìþ|OõAðñl Gú uBìBðú DACOvéÈ üBGñl. 

üà oAøßBo @ó AuQ Þú ÆpAcþ oôÿ ÚBèI AðXBï

yõk ô uLw GB kuPãBû oÚíþ|Þññlû gÇõÉ oôÿ

ÚƒBèƒI Gƒú ¾ƒ×ƒdƒú|ÿ oAüƒBðƒú AðPÛBë üBGl. üÏñþ

èrôìþ|ðlAok Þú ÆpAcþ Gú Æõo ìvPÛýî ko oAüBðú

¾õoR âýpk. cBèQ @oìBðþ, @ó AuQ Þú ÆpAcþ ô

Oùýú Aèãõ Aq øî WlA yõðl. 
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Aèãõÿ ÞBìê kuQ ðýBÖPñþ AuQ

ÖñBôoÿ

AuP×Bkû Aq oôÞ{/oôüú Þ×{ Oñýw GpAÿ

AìPdBó W×Q ô Wõo Gõkó Aèãõ ô ÚBèI

KBüýò AÖPBkó Aèãõÿ DDAACCðvI Gú Aèãõÿ ðõAoÿ
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پسند روز 

طبق بررسی سال ۲۰۱۹ شــرکت مکنزی که تحت عنوان چشم انداز 
ســال ۲۰۱۹ مصرف خودرو در چین انجام گرفت بــازار خودروی چین 
تقریباً به مدت دو دهه رشــد بدون گسست فروش خودروهای سواری را 
تجربه کرده و فروش این خودروها در ســال ۲۰۱۷ به حدود ۲۴ میلیون 
دستگاه رسید که از تعداد 3۰ درصد)۸ میلیون دستگاه( خودروی ممتاز و 
اغلب دارای تودوزی چرم بوده اند. روند رشد در سال ۲۰۱۸ دچار گسست 
شد اما سپس در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از آن جهشی ۱3.۷ درصدی داشت زیرا بازار از فشار همه گیری 

کرونا کمر راست کرد.

بوی خوش خودروی جدید
تحلیل داده ای ســال ۲۰۲۰ جی دی پاور در مورد مشــکالت کیفیتی 
وســایل نقلیه در چین که مالکان در دو تا شش ماه نخست خرید خودرو 

تجربه می کنند نشانگر نکات جالبی است:
۱۰.۴ درصد بوی ناخوشایند درون خودرو ۱

۷.۱ درصد سروصدای بیش از حد در جاده 2

۵.۱ درصد مصرف بیش از حد سوخت 3
3.۴ درصد قدرت ناکافی موتور ۴

3.۲ درصد مشکل تهویه 5
3 درصد سروصدای بیش از حد پروانه 6

۲.۹ درصد نداشتن عایق بندی در برابر سرو صدا 7
۲.۶ درصد مشکالت درگاه یو.اس.بی ۸
۲.۵ کارآمد نبودن برف پاک کن جلو 9

در تحلیل های بیش تری که انجام گرفت مشــخص شد چهار عامل در 
مشکل مربوط به بوی ناخوشایند چرم در چین دخیل بوده است:

هراس چینی ها از اثر منفی آلودگی بر سالمت ۱
تفاوت فرهنگ بو و استشمام در چین 2

الزامات زیست محیطی 3
الزامات خودرویی ۴

چرا چینی ها نسبت به بوی خودرو حساسیت خاصی دارند؟
نگرانی های ســالمتی: به علت باال بودن شدید میزان آلودگی در این 

بوی خوش خودروی جدید
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کشــور، سرطان ریه در صدرعوامل مرگ های ناشی از سرطان قرار دارد و 
حدود ۵۰ درصد کل موارد ابتال به ســرطان هم به ریه ارتباط دارد. طبق 
آمار هولناک دیگری در چین هر دقیقه چهار نفر بر اثر بیماری ســرطان 

می میرد.

بعد فرهنگی ناخوشایندی بو
 برخورد با بوی ناخوشــایند در فرهنگ های مختلف فرق می کند. این 
در حالی است که در قلمروی چرم هم بو و استشمام نقش مهمی دارد که 

چندان به آن توجه نمی شود.
هــر فرد به طور متوســط روزی ۲3 هزار بار نفس می کشــد و حدود 
۱۲ مترمکعب هوا را دم و بازدم می کند. بنابراین انســان را از استشــمام 
گریزی نیســت. از طرف دیگر از دســت دادن حس بویایی هم مصیبتی 
اســت و باعث می شــود حتی غذا خوردن هم دل پذیر نباشد. بینی، ابزار 
کارآمدی برای هشــدار دادن در برابــر گندیدگی ها و در عین حال لذت 
بردن از غذاهای دل پذیر اســت. چه بخواهیم چه نخواهیم وضعیت روانی 
و جســمانی ما تحت تاثیر بوها اســت. از لحاظ زیست شناختی، ژن های 
گیرنده بویایی اســت که چگونگی بو کشیدن ما را معین می کنند و علت 
تفاوت بویایی افراد با هم نیز همان ها هســتند. یعنی چگونگی بویایی یا 
چشایی تا حدی ماهیت ژنتیکی دارد. یعنی بویایی هم به خود بو بستگی 
دارد هم به تجارب، عواطف یا خاطرات ما بســتگی دارد. به عبارت دیگر، 
بو ماهیت فرهنگی هم دارد و به همین دلیل است که چینی ها جور دیگر 

بو می کشند.
به طور خالصه می توان گفت حس بویایی مبتنی بر تداعی های عاطفی 
سرچشــمه گرفته از تجارب اســت. بنابراین بوی چرم عادی در فرهنگ 

چین مطبوع نیست.

محیط زیست
 باید از خود بپرسیم در چند دهه گذشته چه تغییری در فراوری چرم 

رخ داده است که چرم »بویناک« تر شده است؟
دو محرک مهم وجود داشته است:

موضوعات زیســت محیطی در صنعت چرم دســتخوش تحول شده  ۱
است و احترام به محیط زیست افزایش یافته است.

اجرای ســامانه های بازیافت سیاالت یا استفاده از باالبان هایی که در  2
مصرف آب صرفه جویی می کنند که باعث می شود فرایند شستشو کارایی 

کم تری داشته باشد.
کاهــش مصرف انــرژی برای بهبود ردپــای کربنی با اســتفاده از  3
فناوری های نوین مثل ســامانه خشک ســازی کم دما که سبب می شود 

بسیاری از مواد شیمیایی فرار به خوبی آزاد نشوند.
مشــخصات جدید تولید خودکار برای افزایش بهره وری و حصول به  ۴

استحکام بهتر که فرایند چربی زدایی را مشکل تر می کند.
طراحی خودروهایی ســریع تر گرم می شــوند و بــه دمای باالتری  5
می رســند. در نتیجه چرم تودوزی هم باید در برابر گرما مقاوم تر باشد و 
بنابرایــن باید به جای اســتفاده از مــواد دباغی طبیعــی از مواد دباغی 

مصنوعی استفاده کرد که بوی طبیعی چرم را عوض می کنند.

مشخصات معمول بوی چرم
بوی چرم معمولی آمیزه ای از اجزای مختلف است که پس از تولید چرم 
دســتخوش تحول می شــود و درگذر زمان تغییر می کند و از رطوبت تاثیر 

می پذیرد.

بوسنجی چرم
بوی چرم را کارشناســان آموزش دیده می ســنجند. هر خودروســاز 
مشخصات بوآزمایی خاص خودش را دارد که به هم هیچ شباهتی ندارند یا 
شباهت شان خیلی کم است. در تمامی شیوه های آزمون میزان شدت بو را 

اندازه گیری می کنند.
با توجه به آن که هیچ دستگاهی وجود ندارد که بتواند کار بینی انسان 
را انجام دهد بوســنجی خیلی مبهم و پیچیده است. بو برخالف مثاًل رنگ 

نام ندارد.
هر خودروســاز معیارهای خاص خودش را دارد و همین به پیچیدگی 

دامن می زند. برای مثال معیار برخی شرکت ها به قرار زیر است:
وی دبلیو: صندلی چرمی باید بویی شبیه چرم داشته باشد

بی ام  دبلیو: بهترین بو بی بویی است
مرسدس-بنز:  فقط بوی چرم

ولوو: حداقل سازی تمام انواع بوها
آئودی: بوی طبیعی

فورد: هدف نهایی حذف تمام انواع بوها

آزارنده ترین ترکیبات مورد استفاده در تودوزی خودرو کدامند؟
آمینه ها: مورد استفاده در سالن و دارای بوی ماهی گندیده ۱

ترکیبات استر: مورد در کامل سازی و دارای بویی شبیه بوی اتر 2
آلدییدها: مورد استفاده در دباغی و دارای بوی تلخ و تند 3

ترکیبات بنزن: موجود در فت لیکور و سینتان ها ۴
کیتون ها: مورد اســتفاده در مواد حل کننده و دارای مزه تلخ و بوی  5

زننده
الکل ها: حل کننده های مورد استفاده در فت لیکور 6

ترکیبات نافتنیک: مورد استفاده در بایندر کامل سازی 7
ترکیبات آلکیل: دارای بوی شبیه بنزین و مورد استفاده در فت لیکور ۸

چگونه معضل بو را حل کنیم؟
هم اکنون سازندگان چرم خودرو با تصمیم تجاری پیچیده ای مواجه اند. 
از یک ســو در بــازار اروپا بوی چرم مزیت رقابتی مهمی اســت و رضایت 
مصرف کننده از کل خودرو را باال می برد. از ســوی دیگر متاســفانه گزینه 

بسیاری از خودروسازان»بهترین بو یعنی بی بویی«  است.
وضعیت بســیار پیچیده ای است. تنها راه حل، شناسایی بوهای پرت با 
روش های تحلیلی و شناســایی مشکالت فراوری چرم و در نهایت انتخاب 

مواد شیمایی و فرایندهای درست در چرم سازی است.

WORLD   LEATHER  :برگرفته از مجله
 فوریه و مارس  2۰22 



شمــاره l۲۱۴ فروردین و اردیبهشت 2۰۱۴۰۱

پسند روز

¾ñlë|øBÿ ðõAcþ cBoû oôGBq Gõkðl OB øõA @qAkAðú

âƒpk} üƒBGƒl. ðƒíƒõðƒú|øƒBÿ GƒBuƒPBðþ ¾ñlë ko

Öpøñä|øBÿ ìhPéØ Aq KõuQ gBï, AèýBÙ ô ̂õJ

Oƒùƒýƒú ìƒþ|yl. ¾ñlë ì¿pÿ Gú AcPíBë qüBk GB

KBKýpôx GBÖPú ìþ|yl.

43| yíBoû 86 ||| yùpüõo5831| 

Kvñl oôq

OBoüh`ú ¾ñlë

¾ñlë Úpó yzî Kpô

¾ñlë ÞBoâpAó ì¿p 0002 uBë ÚHê Aq ìýç|k¾ñlë Gõìþ|@ìpüßBìBuBÿ Úpó 02 

ì¿p 0052 uBë ÚHê Aq ìýç|k ìvýe

¾ñlë ko gBôo ðrküà ÚlìQ ̂ñl Úpðþ kAok. ko

øñlôuPBó Gú ÎéQ ìíñõÎýQ AuP×Bkû Aq KõuQ âBô

ko @üýò øñlô Aq ¾ñlë|øBÿ ̂õGþ AuP×Bkû ìþ|yl Þú

âBøþ ðÛpû|ÞBoÿ ìþ|yl. 

¾ñlë Oùýú ylû Aq KõuQ gBï OõuÈ ÚHýéú|ÿ

@Þõèþ AôâBðlA qüpû|ÿ gýéþ Kùñþ kAyQ Þú Aq KB ko

GpAGp uÇõf kAÕ ô uñãç|j c×BÊQ ìþ|Þpk. OrDýò GB

^pï ô oðä ÆHýÏþ ¾õoR ìþ|âpÖQ.

øñlôuPBó Úpó 91

AôâBðlA 0981
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cõAkV ÆHýÏþ Agýp GvýBoÿ Aq kuQ|AðloÞBoAó

qðXýpû|ÿ ÎpÂú oA ko qìýñú|ÿ ìùBo ìhBÆpAR âõ}

Gú qðä Þpkû AuQ. Gç|üBüþ WùBó|âvPp ̂õó yýõÑ

GýíBoÿ <uBox>, koüB èpqû (OvõðBìþ) @uýB ô OõÖBó

ÞBOpüñB @uýI|Knüpÿ GvýBoÿ Aq qðXýpû|øBÿ ÎpÂú oA

ðƒíƒBüBó Þpk. Að×XBo AðHBo uõgQ <GBðv×ýél> ko

AðãévPBó Þú ko @mo ìBû ânyPú oj kAk Groå|Opüò

Að×XBo AoôKB Aq qìBó Wñä WùBðþ kôï Gú GÏl Gõk ô

GBÎU yl OB GvýBoÿ koüBGñl Þú oôülAkøBÿ gBoZ Aq

ÞñPpë ìþ|OõAðñl Gú âõðú|Aÿ GñýBkÿ Gp qðXýpû ÎpÂú

ASp GãnAoðl. @uýI|Knüpÿ ko GpAGp oôülAkøBüþ Aq Aüò

kuƒQ AÖƒrAüƒ{ üƒBÖƒPú AuQ Þú ðByþ Aq ânAo Gú

qðƒXƒýpû|øBÿ WíÐ ô WõoOp ô ÞBo@ìlOp ko Úéípô

ÎƒƒpÂƒƒú, ÎƒÛƒç|ðƒþ|uƒBqÿ ÎƒpÂƒú ô âƒvƒPƒp}

Gpôó|uLBoÿ (gnicruostuo) AuQ. ÞvI ô ÞBoøB ko

ìÏpÅ @uýI|øBÿ Wlÿ ÚpAo kAoðl Þú Aq kuQ oÖPò

Öpô} ô ìõWõkÿ, Oùþ yló ìXBoÿ OõqüÐ, ðBGõkÿ

glìBR Kw Aq Öpô} ô ÞBø{ ôWùú Aq Wíéú|ÿ Aüò

@uýI|øB AuQ. 

AèƒHƒPƒú oôüƒlAkøƒBÿ Agƒýƒp uHI yl OB ìlüpüQ

ìhBÆpAR GýzPp ko kAüpû|ÿ OõWú ÚpAo âýpk AìB ko

GpAGp uBüp AôèõüQ|øB øí̀ñBó kuQ KBüýò oA kAok.

AÞƒTƒp ìƒlüƒpAó KnüpÖPú|Aðl Þú ìlüpüQ ìhBÆpAR

ÎƒíéýBOþ Ghzþ Aq ÞBoøBÿ oôqìpû|yBó øvQ AìB

Aðlá|yíBoÿ Aq @ó|øB Gú Æõo ÖÏBë Gú AoqüBGþ ô ìlüpüQ

ìhBÆpAR koAqìlR kuQ qkû|Aðl. Gpgþ ìhBÆpAR

øíõAoû âpürðBKnüp AìB OB øñãBìþ|Þú ìhBÆpAR Gú

âƒõðƒú|Aÿ oAøƒHƒpkÿ ô ÎƒíéƒýƒBOƒþ oÖƒÐ ðzõðl øp

ìhBÆpû|Aÿ Gp qðXýpû|ÿ ÎpÂú ASp ìñ×þ ìþ|ânAok. 

OƒlAôï ÞƒvƒI ô ÞƒBo Þéýl oÖÐ ìhBÆpAR AuQ

GñBGpAüò yñBuBüþ Gh{|øBÿ ìùî qðXýpû|ÿ ÎpÂú

Þú KBüú|ÿ ÞvI ô ÞBo AuQ ðhvPýò âBìþ|AuQ Þú

GBül GpkAyQ. ðÛzú|GpkAoÿ Aq OíBï AWrAÿ qðXýpû|ÿ

ÎpÂú øíú ̂ýr oA GpAÿ Odéýê yHßú ìùýB ìþ|Þñl.

ko ðËp âpÖPò ÎñB¾p gBoZ Aq yHßú|ÿ gõkÿ ðýr Þú

GpAÿ glìBR ìzPpÿ AøíýQ kAok ìùî AuQ. 

AðÏÇBÙ|Knüpÿ ô ̂BGßþ 

ko Öp@üñl ðÛzú|GpkAoÿ Aq AWrAÿ qðXýpû|ÿ ÎpÂú

GƒBüƒl ìýrAó AðÏÇBÙ|Knüpÿ ô ̂BGßþ OíBï ÎñB¾p

qðXýpû oA ðýr ko ðËp âpÖQ ô âéõâBû|øB ô ÊpÖýQ|øBÿ

OíƒBï ðÛƒBÉ qðXýƒpû |oA yñƒBuƒBüƒþ Þƒpk. AoqüBGþ

ìhBÆpAR GBül OíBï Æpf|øB, ìñBGÐ ô ÎíéýBR uBgQ

ô Odƒõüƒê oA ko Gƒpâýpk ô ìhBÆpAR OíBï okû|øB

AôèƒõüƒQ|Gƒñlÿ yõk. yíBoÿ Aq ¾õoR|Gñlÿ|øBÿ

ìhPéØ AuPípAo ÞvI ô ÞBo ô ko ðPýXú ìÛBGéú GB

ìhBÆpAR Gú ÚpAo qüp AuQ: 

1) |GBquñXþ ìXlk gÈ ìzþ|øBÿ ¾õoR|KpkAqÿ

Aq ìõWõkÿ AðHBoøB Gú ìñËõo èdBÍ Þpkó OÓýýpAR

OƒÛƒBÂƒB. GƒpAÿ ìTBë GpAÿ AðXBï Ký{ Öpô} üB

ÖÏBèýQ|øBÿ OHéýÓþ GBül ìõWõkÿ Öp@ôokû|øBÿ Þéýl

oA AÖrAü{ kAk. 

2) GƒBqðƒãƒpÿ ô GBq@oAüþ yHßú|øBÿ qðXýpû|ÿ

ÎpÂú GpAÿ kuQ üBÖPò Gú ârüñú|øBÿ küãpÿ ko

Îƒp¾ƒú|ÿ Oƒdõüê. yñBuBüþ ârüñú|øBÿ ìhPéØ

OpAGpÿ (ìTê øõAüþ, |koüBüþ ô oüéþ), AðHBoøBÿ

ìõÚPþ ô OõqüÐ ìdéþ Aq Wíéú|ÿ Aüò ìõAok AuQ. 

3) GƒpðBìú|oürÿ ÎíéýBR AcPýBÆþ. GvýBoÿ Aq

ypÞQ|øB kAoAÿ AìßBðBR KzPýHBó|âýpÿ ô AyPpAÞþ

øvPñl ôèþ ÖÛÈ ðHBül Gp ÖñBôoÿ AÆç|ÎBR Gvñlû Þpk

ô OíBï ôWõû qðXýpû|ÿ ÎpÂú oA GBül ko ðËp âpÖQ.

Æƒpf oA GBül øp uBë Gpouþ Þpk ô GB AuP×Bkû Aq

AÚlAìBR ÖpAâýp kuQ Gú GBqðãpÿ qk. 

4) GBqðãpÿ OíBï ÎpÂú|ÞññlâBó WùBðþ ô ìñ×pk.

Îéþ|oÒî ÎÛç|ðþ|uBqÿ ÎpÂú, ôWõk OñõÑ ko ÎpÂú

AøíýQ ÖpAôAðþ kAok ôâpðú ðíþ|OõAó ìñBuI|Opüò

ârüñú oA ko ÞvI ô ÞBo gõk âñXBðl. 

5) Öƒpøñä|uBqÿ ìvPíp ko qìýñú|ÿ ìlüpüQ

ìhBÆpAR. GBül Aüò oøýBÖQ oA ko OíBï OpAqøBÿ

uBqìBó ô ÎpÂú|ÞññlâBó SBèU Gú ÞBo âpÖQ. OñùB ko

¾õoOþ Þú ìlüpüQ Aoyl oôyñþ ôWõk kAyPú GByl

ìþ|OõAó ̂ñýò Öpøñãþ AüXBk Þpk OlAôï ÞvI ô ÞBo

oA ðíþ|OõAó ðBkülû âpÖQ. @üB Aâp k̂Bo ôAÚÏú|Aÿ ̂õó

Að×XBo <GBðv×ýél> Gzõül @ìBkâþ kAoül? 

52 | yíBoû 86 ||| yùpüõo5831| 

^ãõðú @uýI|Knüpÿ qðXýpû|ÿ ÎpÂú oA Þî Þñýî

GBqAo
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Ö¿ê OBGvPBó Þú ìþ|oul, OÏpüÜ Gló Gú ÎéQ

GBæoÖPò kìBÿ øõA Gú ylR qüBk ìþ|yõk. ÎpÝ Þpkó

ÚvíQ|øBüþ ìTê qüp GÓê|øB ô KBøB GýzPp @qAokøñlû

AuQ ̂õó ìÏíõæ GB Gõÿ ðBìÇHõÎþ øípAû AuQ. KBøB

ko Æƒõë oôq ìƒÏíõæ ko Þ×{ øvPñl ô GÏÃþ Aq

Þ×{|øB ylR ÎpÝ|oürÿ KBøB oA GvýBo qüBk ìþ|Þññl. | 

ÎpÝ Gló ̂ývQ?
üà Öpk GBèÔ Gú Æõo ìÏíõë clôk kôìýéýõó ô

yz¿l ørAo Òlû ÎpÝ ko upAup Gló kAok|, Gú Òýp Aq

èI|øB, Gh{|øBÿ gBoWþ kuPãBû|øBÿ OñBuéþ ô

ðõá uýñú||øB . ÎéQ A¾éþ OÏpÝ Gló, gñà Þpkó

@ó AuQ.

AðvBó ko uú cBë ÎpÝ ìþ|oürk: øñãBï ÖÏBèýQ

Wvíþ, ÖzBo Î¿Hþ ô âpìBÿ øõAÿ ìdýÈ. ðõÎþ

ÎpÝ|oürÿ ko ðÛBÆþ ìTê ÞØ kuQ ô qüp GÓê ôWõk

kAok Þú Gú Îééþ Þú â×Pýî ìpGõÉ ðývQ, Aüò ðõÑ

ÎpÝ|oürÿ Îéê ìhPé×þ kAok ô ìíßò AuQ GB ìpAWÏú

Gú Kryà oÖÐ yõk.

Aâp Gú @J ô øõAÿ âpï ÎBkR ðlAyPú GByýl ìíßò

AuQ ìÛlAo ÎpÝ|oürÿ Gú clôk üà èýPp ko uBÎQ

Gpul. gõJ AuQ GlAðýl Þú Aâp Gú üà WBÿ âpï ðÛê

ìßBó Þñýl ylR OÏpüÜ GlðPBó ko ìlR y{ ø×Pú Gú

kô OB uú èýPp ko uBÎQ gõAøl ouýl! ko ôAÚÐ Gló yíB

gõk oA GB ypAüÈ ìdýÈ Wlül ôÖÜ gõAøl kAk.Gú ðËp

ìþ|oul Þú Aüò GýzPpüò ìÛlAoÿ AuQ Þú üà Gló

uBèî ìþ|OõAðl OÏpÝ Þñl.

OpÞýI A¾éþ ÎpÝ @J ô ðíà AuQ, AìB Aüò OpÞýI

ko GÏÃþ Aq ðÛBÉ ìþ|OõAðl cBôÿ KpôOEýò ô AuýløBÿ

^pJ ðýr GByl. GpAÿ øíýò AuQ Þú âBøþ ÎpÝ oôÿ

èHBx èßú|ÿ qok oðãþ Gú WBÿ ìþ|ânAok. ÎpÝ Gú

gõkÿ gõk Gõüþ ðlAok, øíBó Æõo Þú @J ô ðíà

Glôó Gõ AuQ. Kw ÎéQ Gõÿ ðBìÇHõÑ @ó ̂ývQ?

yBül OpÞýI KõuQ ìpkû Gló (Þú ìlAï ko cBë oür}

AuQ) GB ÎpÝ GõüñBá AuQ?

ÎéQ Gõÿ KB
GBÞPpÿ|øBüþ Þú Gú Æõo ÆHýÏþ oôÿ KõuQ uBÞò

øvPñl ÎpÝ ô KõuQ ìpkû oA ì¿pÙ ìþ|Þññl ô ko

ÎõÅ ìõAkÿ Aq gõk Gú WB ìþ|ânAoðl (kÖÐ ìþ|Þññl).

Aüò Öp@üñl ìõWI AüXBk Gõÿ ðBìÇHõÎþ ìþ|yõk Þú

@ó oA Gƒú ÎƒpÝ ðƒvƒHƒQ ìþ|køýî.Aüò GBÞPpÿ|øB

g¿õ¾B WBøBÿ OBoüà ô âpï oA GýzPp kôuQ kAoðl,

kouQ ìTê kAgê Þ×{!

ÆHýÏþ AuQ Þú øp ̂ú ÖÏBèýQ GBÞPpÿ|øB ô ìÛlAo

ÎpÝ GýzPp GByl, ylR Gõ ðýr GýzPp gõAøl yl. Aq

@ó|WBüþ Þú KõuQ kuQ ô KBÿ AðvBó GýzPpüò OÏlAk

Òlk ÎpÝ oA kAoðl (clôk uú ørAo ko øp Aüña ìpGÐ)

ìÛlAo ÎpÝ|oürÿ @ó|øB ðýr GýzPp AuQ.gõJ AuQ

GlAðýl Þú Ohíýò qkû ìþ|yõk Þú øp KB Gú Æõo ìPõuÈ

kôüvQ ô KñXBû ørAo Òlû ÎpÝ kAok. ̂õó kuQ|øB

ìÏíõæ ko ìÏpÅ øõAÿ @qAk øvPñl, ylR Gõÿ

ÎpÝ|yBó Gú AðlAqû KB ðývQ.KBøB ko koôó Þ×{|øB ko

ìƒdƒýƒÇþ GvPú, OBoüà ô âpï ÚpAo kAoðl ô âpï

ìƒþ|yõðl. GpAÿ gñà yló ÎpÝ Oõèýl ìþ|yõk,

GƒBÞPpÿ|øB ÎpÝ oA OXrüú ìþ|Þññl ô ìõWI Gõÿ

ðBgõ}|@üñlÿ ìþ|yõðl Þú kokup qAuQ.

Þ×{ uBqAó Kýzpô ko WvPXõÿ oAû|cê
cpAoR KB ko koôó Þ×{ ô WõoAJ  ìíßò AuQ Gú

Gý{ Aq ̂ùê koWú uBðPþ|âpAk Gpul.GÏýl Gú ðËp

ìþ|oul Þú Þvþ Glôó Kõyýló Þ×{ ô WõoAJ, KBÿ

GõüñBÞþ kAyPú GByl. Gú øíýò kèýê uBqðlâBó ìÏPHp

Þ×{, ko ìpAcê ÆpAcþ ô uBgQ OõWú ôütû|Aÿ Gú

Oùõüú KB kAoðl. üà Þ×{ GB Oùõüú ìñBuI ìÛlAo

ÎpÝ|oürÿ KB oA Gú ðdõ ÚBGê OõWùþ Þî|ìþ|Þñl ô Aq

âpâpÖPò KB Wéõâýpÿ ìþ|Þñl. ko Þ×{|øBüþ Þú

GpAÿ KõyñlâBó ÖÏBèþ ìTê ôoqyßBoAó ô ðËBìýBó

ÆƒpAcƒþ ìþ|yõk, c×Ì OÏBkë cpAoOþ KB üßþ Aq

ìùíPpüò ðßBOþ AuQ Þú GBül oÎBüQ yõk, ko Òýp Aüò

¾ƒõoR ìíßƒò AuƒQ KƒBÿ ì¿ƒpÙ Þññƒlû k̂ƒBo

@uýI|øBÿ Wlÿ yõk.

Gú ÎñõAó ìTBë @külAx ko Þ×{ kôüló <ÞçüíB

Þõë> OBÞýl qüBkÿ oôÿ gñßþ KB Þpkû AuQ. ko Aüò

Þ×{ ìXpAøBÿ cvBJ ylû|Aÿ ÆpAcþ ylû Þú øõA

oA Gú KBÿ ôoqyßBo ìþ|ouBðl, øí̀ñýò Wñw oôüú

Þ×{ Aq ðõÎþ yHßú Oõoÿ ìh¿õ¾þ AðPhBJ ylû

AuƒQ. Gƒú Aüƒò OpOýI øõA Aq OíBìþ WùBR Gú KB

24| yíBoû 67|||gpkAk 6831| 

Kryßþ

ÎHlAèíXýl ðXýHþ

Gpyþ Aq KõuQ AðvBó, oüzú Ký̀ýlû Gú|øíþ Þú Þú ko
uíQ ̂M ìþ|Gýñýl Òlû ÎpÝ AuQ

ko Þ×{|øBÿ  ôoqyßBoAó ô ðËBìýBó ,
c×Ì OÏBkë cpAoOþ KB üßþ Aq ìùíPpüò

ðßBOþ AuQ Þú GBül oÎBüQ yõk

Þ×{ kôüló <ÞçüíB Þõë>
ìd¿õë @külAx

OBGvPBó âpï ô KBÿ|øBÿ ìdHõx
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Ö¿ê OBGvPBó Þú ìþ|oul, OÏpüÜ Gló Gú ÎéQ

GBæoÖPò kìBÿ øõA Gú ylR qüBk ìþ|yõk. ÎpÝ Þpkó

ÚvíQ|øBüþ ìTê qüp GÓê|øB ô KBøB GýzPp @qAokøñlû

AuQ ̂õó ìÏíõæ GB Gõÿ ðBìÇHõÎþ øípAû AuQ. KBøB

ko Æƒõë oôq ìƒÏíõæ ko Þ×{ øvPñl ô GÏÃþ Aq

Þ×{|øB ylR ÎpÝ|oürÿ KBøB oA GvýBo qüBk ìþ|Þññl. | 

ÎpÝ Gló ̂ývQ?
üà Öpk GBèÔ Gú Æõo ìÏíõë clôk kôìýéýõó ô

yz¿l ørAo Òlû ÎpÝ ko upAup Gló kAok|, Gú Òýp Aq

èI|øB, Gh{|øBÿ gBoWþ kuPãBû|øBÿ OñBuéþ ô

ðõá uýñú||øB . ÎéQ A¾éþ OÏpÝ Gló, gñà Þpkó

@ó AuQ.

AðvBó ko uú cBë ÎpÝ ìþ|oürk: øñãBï ÖÏBèýQ

Wvíþ, ÖzBo Î¿Hþ ô âpìBÿ øõAÿ ìdýÈ. ðõÎþ

ÎpÝ|oürÿ ko ðÛBÆþ ìTê ÞØ kuQ ô qüp GÓê ôWõk

kAok Þú Gú Îééþ Þú â×Pýî ìpGõÉ ðývQ, Aüò ðõÑ

ÎpÝ|oürÿ Îéê ìhPé×þ kAok ô ìíßò AuQ GB ìpAWÏú

Gú Kryà oÖÐ yõk.

Aâp Gú @J ô øõAÿ âpï ÎBkR ðlAyPú GByýl ìíßò

AuQ ìÛlAo ÎpÝ|oürÿ Gú clôk üà èýPp ko uBÎQ

Gpul. gõJ AuQ GlAðýl Þú Aâp Gú üà WBÿ âpï ðÛê

ìßBó Þñýl ylR OÏpüÜ GlðPBó ko ìlR y{ ø×Pú Gú

kô OB uú èýPp ko uBÎQ gõAøl ouýl! ko ôAÚÐ Gló yíB

gõk oA GB ypAüÈ ìdýÈ Wlül ôÖÜ gõAøl kAk.Gú ðËp

ìþ|oul Þú Aüò GýzPpüò ìÛlAoÿ AuQ Þú üà Gló

uBèî ìþ|OõAðl OÏpÝ Þñl.

OpÞýI A¾éþ ÎpÝ @J ô ðíà AuQ, AìB Aüò OpÞýI

ko GÏÃþ Aq ðÛBÉ ìþ|OõAðl cBôÿ KpôOEýò ô AuýløBÿ

^pJ ðýr GByl. GpAÿ øíýò AuQ Þú âBøþ ÎpÝ oôÿ

èHBx èßú|ÿ qok oðãþ Gú WBÿ ìþ|ânAok. ÎpÝ Gú

gõkÿ gõk Gõüþ ðlAok, øíBó Æõo Þú @J ô ðíà

Glôó Gõ AuQ. Kw ÎéQ Gõÿ ðBìÇHõÑ @ó ̂ývQ?

yBül OpÞýI KõuQ ìpkû Gló (Þú ìlAï ko cBë oür}

AuQ) GB ÎpÝ GõüñBá AuQ?

ÎéQ Gõÿ KB
GBÞPpÿ|øBüþ Þú Gú Æõo ÆHýÏþ oôÿ KõuQ uBÞò

øvPñl ÎpÝ ô KõuQ ìpkû oA ì¿pÙ ìþ|Þññl ô ko

ÎõÅ ìõAkÿ Aq gõk Gú WB ìþ|ânAoðl (kÖÐ ìþ|Þññl).

Aüò Öp@üñl ìõWI AüXBk Gõÿ ðBìÇHõÎþ ìþ|yõk Þú

@ó oA Gƒú ÎƒpÝ ðƒvƒHƒQ ìþ|køýî.Aüò GBÞPpÿ|øB

g¿õ¾B WBøBÿ OBoüà ô âpï oA GýzPp kôuQ kAoðl,

kouQ ìTê kAgê Þ×{!

ÆHýÏþ AuQ Þú øp ̂ú ÖÏBèýQ GBÞPpÿ|øB ô ìÛlAo

ÎpÝ GýzPp GByl, ylR Gõ ðýr GýzPp gõAøl yl. Aq

@ó|WBüþ Þú KõuQ kuQ ô KBÿ AðvBó GýzPpüò OÏlAk

Òlk ÎpÝ oA kAoðl (clôk uú ørAo ko øp Aüña ìpGÐ)

ìÛlAo ÎpÝ|oürÿ @ó|øB ðýr GýzPp AuQ.gõJ AuQ

GlAðýl Þú Ohíýò qkû ìþ|yõk Þú øp KB Gú Æõo ìPõuÈ

kôüvQ ô KñXBû ørAo Òlû ÎpÝ kAok. ̂õó kuQ|øB

ìÏíõæ ko ìÏpÅ øõAÿ @qAk øvPñl, ylR Gõÿ

ÎpÝ|yBó Gú AðlAqû KB ðývQ.KBøB ko koôó Þ×{|øB ko

ìƒdƒýƒÇþ GvPú, OBoüà ô âpï ÚpAo kAoðl ô âpï

ìƒþ|yõðl. GpAÿ gñà yló ÎpÝ Oõèýl ìþ|yõk,

GƒBÞPpÿ|øB ÎpÝ oA OXrüú ìþ|Þññl ô ìõWI Gõÿ

ðBgõ}|@üñlÿ ìþ|yõðl Þú kokup qAuQ.

Þ×{ uBqAó Kýzpô ko WvPXõÿ oAû|cê
cpAoR KB ko koôó Þ×{ ô WõoAJ  ìíßò AuQ Gú

Gý{ Aq ̂ùê koWú uBðPþ|âpAk Gpul.GÏýl Gú ðËp

ìþ|oul Þú Þvþ Glôó Kõyýló Þ×{ ô WõoAJ, KBÿ

GõüñBÞþ kAyPú GByl. Gú øíýò kèýê uBqðlâBó ìÏPHp

Þ×{, ko ìpAcê ÆpAcþ ô uBgQ OõWú ôütû|Aÿ Gú

Oùõüú KB kAoðl. üà Þ×{ GB Oùõüú ìñBuI ìÛlAo

ÎpÝ|oürÿ KB oA Gú ðdõ ÚBGê OõWùþ Þî|ìþ|Þñl ô Aq

âpâpÖPò KB Wéõâýpÿ ìþ|Þñl. ko Þ×{|øBüþ Þú

GpAÿ KõyñlâBó ÖÏBèþ ìTê ôoqyßBoAó ô ðËBìýBó

ÆƒpAcƒþ ìþ|yõk, c×Ì OÏBkë cpAoOþ KB üßþ Aq

ìùíPpüò ðßBOþ AuQ Þú GBül oÎBüQ yõk, ko Òýp Aüò

¾ƒõoR ìíßƒò AuƒQ KƒBÿ ì¿ƒpÙ Þññƒlû k̂ƒBo

@uýI|øBÿ Wlÿ yõk.

Gú ÎñõAó ìTBë @külAx ko Þ×{ kôüló <ÞçüíB

Þõë> OBÞýl qüBkÿ oôÿ gñßþ KB Þpkû AuQ. ko Aüò

Þ×{ ìXpAøBÿ cvBJ ylû|Aÿ ÆpAcþ ylû Þú øõA

oA Gú KBÿ ôoqyßBo ìþ|ouBðl, øí̀ñýò Wñw oôüú

Þ×{ Aq ðõÎþ yHßú Oõoÿ ìh¿õ¾þ AðPhBJ ylû

AuƒQ. Gƒú Aüƒò OpOýI øõA Aq OíBìþ WùBR Gú KB
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Kryßþ

ÎHlAèíXýl ðXýHþ

Gpyþ Aq KõuQ AðvBó, oüzú Ký̀ýlû Gú|øíþ Þú Þú ko
uíQ ̂M ìþ|Gýñýl Òlû ÎpÝ AuQ

ko Þ×{|øBÿ  ôoqyßBoAó ô ðËBìýBó ,
c×Ì OÏBkë cpAoOþ KB üßþ Aq ìùíPpüò

ðßBOþ AuQ Þú GBül oÎBüQ yõk

Þ×{ kôüló <ÞçüíB Þõë>
ìd¿õë @külAx

OBGvPBó âpï ô KBÿ|øBÿ ìdHõx

ìþ|oul. @külAx ìlÎþ AuQ Þú Oùõüú øõA ko Þ×{

ÞçüíB Þõë Gú Úloÿ gõJ AuQ Þú AðãBo Gú KBÿ

Kõyñlû øýa Þ×zþ ðývQ.ypÞQ ì×ývPõ ðýr Þú

Oh¿À @ó ko uBgQ Þ×{|øBÿ KýBkû|oôÿ ìíPBq

AuƒQ, ÖƒñƒBôoÿ|øƒBÿ ôüƒtû|Aÿ GpAÿ Oùõüú Þ×{

Aðlüzýlû AuQ. Aq Wíéú @ó|øB ìþ|OõAó Gú ÖñBôoÿ Aüp

WQ AyBoû Þpk Þú ølÙ @ó Oùõüú øõAÿ ìñBuI

ÖÃBÿ kAgéþ Þ×{ AuQ.

ko Aüò ìýBó Aq AøíýQ ÆpAcþ Þ×þ Þ×{ ðýr ðHBül

ÒBÖê Gõk. GÏÃþ Aq uBqðlâBó Þ×þ ô qüpû Þ×{

oAû|øBÿ AGPßBoÿ WBèHþ GpAÿ gñà Þpkó KB OÏHýú

ìþ|Þññl Þú Aq âp âpÖPãþ KBÿ Wéõâýpÿ Þññl.

OXpGú yh¿þ ðãBoðlû ko AuP×Bkû Aq Þ×{ <Öéà|èõ>

ìd¿õë ypÞQ AôÞéþ, Þú Gú Þ×þ gB¾þ ìXùr

AuQ, ìõSp Gõkó ÆpAcþ Þ×þ ko gñà ðãú|kAyPò

ÞØ KB oA Îíç Gp Aô SBGQ Þpk. ||

ko Þ×{|øBÿ Oõèýl kAgéþ ìÏíõæ ÚÃýú Gú yßê

GvýBo uBkû|Aÿ GpârAo ìþ|yõk, Þ×{|øBÿ OBGvPBðþ

AüpAðþ ìÏíõæ oôüú|øBüþ uõoAj uõoAj üB Gp}|øBüþ

ko ÞñBo GpAÿ ôoôk ô gpôZ øõA kAoðl ô Gú øíýò

uBkâþ ìõÂõÑ OíBï ìþ|yõk!

ðßPú ÚBGê AyBoû küãp OBSýp Þ×{|øBÿ ðBìpÒõJ

^ýñþ ko ÎpÝ|oürÿ ô GõüñBÞþ KBuQ. Aüò Þ×{|øBÿ

AoqAó ÚýíQ Þú ìÏíõæ Aq KçuPýà ðBìpÒõJ uBgPú

ìþ|yõðl, GBÎU ÎpÝ|oürÿ qüBk KB ô cPþ OÏ×ò @ó

ìþ|yõðl.Kõyñlû Aüò ðõÑ Þ×{|øB øp âõðú oÎBüQ ô

ìpAÚHPþ Þú Aq KBÿ gõk Þñl, GBq øî ðPýXú ðhõAøl

âpÖQ, qüpA AuBx ÞBo ìzßê kAok. üßþ Aq ÎéQ|øBÿ

AÖõë AuPÛHBë Aq Þ×{|øBÿ ̂ýñþ ko AüpAó, ôÂÏýQ

Oùõüú GvýBo ðBìÇHõÑ @ó ô ko ðPýXú ìzßçR ìPÏlk

GpAÿ KBøBÿ KõyñlâBó Aüò Þ×{|øB AuQ. ||

oAû|øBÿ Þî Þpkó Gõÿ KB
oÎBüQ ðËBÖQ KBøB GpAÿ Þî|Þpkó GBÞPpÿ|øBÿ

ìÛýî ko @ó ô Kýzãýpÿ Aq OÏpüÜ Gý{ Aq AðlAqû KBøB Aq

ìõSpOpüò| oAû|øBÿ oÖÐ Gõÿ ðBìÇHõÑ AuQ.

GƒpAÿ oÖƒÐ Gƒõÿ Gƒl KƒB ÞƒBoøƒBÿ qüƒp Aq uõÿ

ìPh¿À|øB Oõ¾ýú ìþ|yõk:

�|yvPzõÿ oôqAðú KBøB GB @J ôèpï ô ¾BGõó ô gzà

Þpkó kÚýÜ @ó|øB GB cõèú

�|AuP×Bkû âBû ô Gþ|âBû Aq ¾BGõó|øBÿ @ðPþ GBÞPpüBë

�|Kõko G̀ú qkó Gú KBøB  Gú ¾õoR ìñËî

�AuP×Bkû Aq ìd¿õæR Âl ÎpÝ ô gõyHõ Þññlû 

�|ðLõyýló Þ×{ KçuPýßþ, AuP×Bkû Aq Þ×{ ̂pìþ,

ìzHà üB KBôú|Aÿ

�|WõoAJ ô Þ×{ oA clAÚê ko oôq üà GBo OÏõüÄ Þpkó

(ìTç Kõyýló kìLBüþ ìñBuI ko ¾õoR AìßBó)

�|Kõyýló WõoAJ Oíýr ô yvPò WõoAJ Kw Aq üà

ðõGQ AuP×Bkû

�|AWPñBJ Aq Kõyýló oôqAðú üà Þ×{, Þ×{ gõk oA

clAÞTp üà oôq ko ìýBó AuP×Bkû Þñýl

�|Kƒõyƒýƒló WƒõoAJ|øƒBÿ KƒñƒHƒú|Aÿ Âhýî. Aüò

WõoAJ|øB ÎpÝ oA WnJ ìþ|Þññl ô ðíþ|ânAoðl

ÎƒpÝ oôÿ KƒB GƒíBðl (GpAÿ øíýò ôoqyßBoAó

WõoAJ cõèú|Aÿ ìþ|Kõyñl)

�|  AuP×Bkû ðßpkó Aq WõoAJ|øBÿ ðBüéõó

Aâp GB oÎBüQ OíBï ìõAokÿ Þú mÞp yl GBq øî Aq

Gƒõÿ ðƒBìƒÇƒHõÑ KB oðY ìþ|Gpül,üB ko ¾õoOþ Þú

èƒßƒú|øƒBÿ upj, gzßþ üB Opá ko ÞØ üB ìýBó

AðãzPBó  KBøBüPBó külül, ÖõoA Gú Kryà ìpAWÏú

Þñýl.ìíßò AuQ Þú KBÿ yíB ÚBob kAyPú GByl üB ðýBq

kAyƒPƒú GByýl Aq ìd¿õæR ÆHþ ÞBø{ ÎpÝ üB

ÞzPò GBÞPpÿ AuP×Bkû Þñýl. 

ìíßò AuQ ko GÏÃþ ìõAok Kryà GpAÿ yíB KíBk

oôÿ KõuPþ|Aÿ OXõür Þñl Þú GpAÿ ìlOþ yI|øB

Ký{ Aq gõAJ Gú KBüPBó GíBèýl ô GÏl @ó|øB oA ko Wñvþ

ìTê Þývú KçuPýßþ GLý̀ýl. 

koìBó|øBÿ âýBøþ
OXpGú ðzBó kAkû Þú üà oô} âýBøþ ko ÞBuPò Aq

Gõÿ Gl KB ìõSp AuQ: ÚpAokAkó KBøB ko ̂Büþ Kp oðä

Gú ìlR uþ kÚýÛú ko oôq. Auýl OBðýà ìõWõk ko

^Büþ GBÞPpÿ|øB oA ìþ|Þzl ô ìñBÖl KõuQ oA ìþ|Gñlk,

Aüò GBÎU ìþ|yõk Þú KB Þî|Op ÎpÝ Þñl. 

kô Îlk ̂Büþ Þývú|Aÿ oA ko ðýî|èýPp @J AðlAgPú ô

GpAÿ ìlR KBðrkû kÚýÛú GXõyBðýl. GÏl kô èýPp @J

upk Gú @ó AÂBÖú Þñýl ô KBøBüPBó oA ko ìdéõë Gú

kuQ @ìlû GhývBðýl. Aüò Îíê GBül ø×Q oôq KzQ

up øî AðXBï âýpk OB ðPýXú ìñBuI âpÖPú yõk.

øí̀ñýò Gú WBÿ ̂Büþ ìþ|OõAðýl Aq ìdéõë üà uõï

upÞú ô kôï|uõï @J AuP×Bkû Þñýl.

ìñBGÐ:
ko ðãBo} Aüò|ìÇéI Aq AÆçÎBR ìñloZ ko ôJ

uBüQ|øBÿ qüp AuP×Bkû ylû AuQ:

gro.aidepikiw.ne

moc.skrowffutswoh

gro.soaa.ofniohtro
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Þ×{ <Ax.@ AuçR yõ> (Gú ìÏñþ Þ×{ cíéú) uBgPú ypÞQ AôÞéþ.ko Aüò Þ×{ Þú ko A¾ê GpAÿ
Ghzþ Aq ðýpôøBÿ ìvée AüBæR ìPdlû ÆpAcþ ylû, OlAGýp ôütû|Aÿ GpAÿ âpï|ðzló KB Gú ÞBo oÖPú AuQ 
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نمایشــــگاه

برنامه نمایشگاه های چرم و کفش
l مواردی که مجله بازار چرم و کفش غرفه دارد با حروف پررنگ مشخص شده است. 

l حتمــاً قبــل از حضــور در نمایشــگاه بــا مراجعــه بــه وب ســایت مــورد نظــر از عــدم تغییــر تاریــخ برگــزاری نمایشــگاه اطمینــان حاصــل کنیــد، درغیــر 
ایــن صــورت مســئولیتی متوجــه نشــریه نمــی باشــد.

l اغلب نمایشگاه ها در روز آخر ۲ ساعت زودتر به پایان می رسند. 

خرداد تا مهر ۱۴۰۱

اینترنت- پست الکترونیک محل برگزاری موضوع نام نمایشگاه روزهای هفته تاریخ میالدی تاریخ شمسی

www.francal.com.br برزیل
سائوپوئولو کفش و لوازم مد             FRANCAL

فرانکال دوشنبه تا چهارشنبه        ۲۴-۲۲       اوت 3۱مرداد-دوم شهریور

                         EXPO CENTER NORTE :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰ صبح تا ۷ شب l 

www.cnrshoemod.com ترکیه 
آنتالیا

مد کفش بهار و تابستان 
۱۴۰۲

shoemod
شومد چهارشنبه تا شنبه 3۱ اوت 

سوم سپتامبر ۱۲- ۹ شهریور

                        ANFAS – Antalya Expo Center :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰ صبح تا  ۷ شب l 

milano.themicam.com ایتالیا 
میالن

مد کفش بهار و تابستان 
۱۴۰۲

Micam
میکام یکشنبه تا سه شنبه ۲۰-۱۸ سپتامبر ۲۹-۲۷ شهریور

                         Fiera Milano Rho :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۹/3۰ صبح تا ۷ شب l 

www.mipel.com ایتالیا 
میالن

مد کیف بهار و تابستان 
۱۴۰۲

Mipel
می پل یکشنبه تا سه شنبه ۲۰-۱۸ سپتامبر ۲۹-۲۷ شهریور

                         Fiera Milano Rho :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۹/3۰ صبح تا ۷ شب l 

www.simactanningtech.it ایتالیا 
میالن ماشین آالت چرم و کفش    SIMAC TANNING TECH

سیماک تنینگ تک سه شنبه تا پنج شنبه ۲۲-۲۰ سپتامبر 3۱-۲۹ شهریور

                         FIERA  MILANO  RHO :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۹/3۰ صبح تا ۷ شب l 

شهریور

www.cnrshoetech.com ترکیه 
آنتالیا

مد لوازم کفش پاییز و 
زمستان ۱۴۰۲ 

shoetech
شوتک چهارشنبه تا شنبه ۲۵ - ۱۲ اکتبر ۲3 - ۲۰ مهر

                       ANFAS – Antalya Expo Center :مکان برگزاری l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰ صبح تا  ۷ شب l 

مهر

اینترنت- پست الکترونیک محل برگزاری موضوع نام نمایشگاه روزهای هفته تاریخ میالدی تاریخ شمسی

www.cnraysaf.com ترکیه  
استانبول

مد لوازم کفش بهار و تابستان 
۱۴۰2

  AYSAF
آیساف چهارشنبه تا شنبه ۴-۱ ژوئن ۱۴-۱۱خرداد

CNR مکان برگزاری: مرکز نمایشگاهی l                       ساعت برگزاری: ۱۰ صبح تا 6 بعدازظهر l 

www.exporivaschuh.it ایتالیا
ریوادل گاردا

فروش عمده ی کفش های ارزان و 
متوسط تابستان ۱۴۰۱

                         Expo Riva Schuh
اکسپوریواشو شنبه تا  سه شنبه  ۱۴-۱۱  ژوئن ۲۴-۲۱ خرداد

Exibition Center :مکان برگزاری l                       ساعت برگزاری: ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر l 

خرداد 

اینترنت- پست الکترونیک محل برگزاری موضوع نام نمایشگاه روزهای هفته تاریخ میالدی تاریخ شمسی

www.tabrizfair.ir نمایشگاه 
بین المللی تبریز مد و لوازم کفش و چرم نمایشگاه چرم و کفش تبریز

SHobinex & Leather چهارشنبه تا شنبه ۱6-۱3 جوالی 25-22 تیر

 l ساعت برگزاری: ۱5 تا 2۱ شب                       l مکان برگزاری: نمایگاه بین المللی تبریز

تیر
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کفـش

مدیریت: خمانیان
تولید کننده انواع کفش های ورزشی و اسپرت

تلفن: 021-66298485
فاکس: 021-66131485
همراه: 09123394080

Email: patris.shoe.co@gmail.com

گروه صنعتی کفش فرزینگروه صنعتی کفش فرزین
مدیرعامل: ناصر فرزین

تولیدکننده انواع کفش های مردانه مجلسی، ایمنی و 
PU پرسنلی با زیره تزریق مستقیم

نشانی کارخانه: تبریز، کیلومتر 10 جاده تهران 
روبروی کافی شاپ وحید، کوی صنعتی آهو
تلفن: 041-36371478-36372035

همراه: 09141156831

گروه تولیدیگروه تولیدی

 کفش پاتریس کفش پاتریس

تولید کننده انواع کفش های اسپورت 
مدیر عامل:علی اسلوبی

نشانی دفتر مرکزی: تبریز، خیابان دارایی، بازار کفاشان، 
پالک 74)کفش اسلوبی(  

تلفن:6-35239904-041 فاکس: داخلی 6
دارای گواهینامه ایزو 10004)رضایتمندی مشتری( و

 ایزو 9001 )کیفیت محصول( از کشور انگلستان
       www.sfsshoes.com               info@sfsshoes.com

ترین های چرم و کفش

مدیریت: احتشامی

تولیدکننده کفش زنانه، مردانه و صندل طبی

نشانی: خیابان فردوسی، باالتر از منوچهری، کوچه صبح امروز پالک 13/1
تلفن: 66722841-021        همراه: 09122591002

63

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

OõèýlÿÞ×{ÖpðÛþ
ìlüpüQ:GpAkoAóÖpðÛþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ
ìpkAðú,AuLpRôÞéBuýà

ðzBðþ:OùpAó,ìýlAóGvýY,GéõAoÚ¿pÖýpôqû,51ìPpÿkôï
AuéBï@GBk,KéBá341ô73

Oé×òÞBogBðú:99210833-120
øípAû:52167072190Îéþ
øípAû:97860222190GpAR

âpôûOõèýlÿAüíòìýçóOHpür
ìlüpÎBìê:cvýòyõÞPýBó

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{ôKõOýòøBÿAüíñþôÖpïKpuñéþôuBüpÞ×{øBGB
qüpûOroüÜìvPÛýîU.P

ðzBðþ:OHpür,ÞýéõìPp4WBkûOùpAó,002ìPpGBæOpAqqüpânoÞñloôk,
8ìPpÿAôoðãþ

Oé×ò:01-80120363-140ÖBÞw:85940363-140
øípAû:79113114190ô00703134190

Þ×{ußpR
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿìXévþ,^pìþqðBðú

ìlüpüQ:ÎéþÖ¿ýdþ
ðzBðþ:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,gýBGBóì¿HBf,Þõ^úuýlÎéþ

Úùõû̂þ,GòGvQOñãvPBðþ,KéBá3
Oé×ò:67601677-120
øípAû:8262446-2190

ìXíõÎúOõèýlôOõqüÐ
Þ×{GùLB

ìlüpüQ:Acílÿ-qAoÎþ
kÖPpìpÞrÿ:OHpür,gýBGBókAoADþ,GBqAo

cpìhBðú,yíBoû261
Oé×ò:55416253-140Oé×ßw:61216253-140

ðzBðþOõèýlÿ:OHpür,gýBGBóÎHBuþ,KBoáẑîAðlAq,
ÞõÿA¾éBðþ,yíBoû1/73

Oé×ò:16068253-14020608253-140
øípAû:08770094190gvpôAcílÿ

moc.eohsapheb@ofnimoc.eohsapheb.www

GpðlèýlÿoqôOíBìþìd¿õèBROõèýlÿAüòGpðlSHQ¾ñÏPþylûôøpâõðúAèãõGpkAoÿAq@óKýãýpÿcÛõÚþôÚBðõðþkAok.
ðzBðþWlül:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,Þõ^úì¿lÚþ,KéBá5

Oé×ò:15-94659933-120
SEOHS.ESORYDAL

moc.liamg@seohs.esorydal

ðzBðþWlül

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ
Þ×{Öpqüò
ìlüpÎBìê:cBZìÛ¿õkyßpÿÖpqüò

ìlüpGBqoâBðþ:ðB¾pÖpqüò
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðúìXévþOroüÜìvPÛýîU.PAüíñþôKpuñéþ

ÞBogBðú:OHpür,ÞýéõìPp01WBkûOùpAó,oôGpôÿÞBÖþyBNôcýl,
Þõÿ¾ñÏPþ@øõ

Oé×ò:87417363-53027363-140
øípAû:13865114190

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ@oAk
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿ^pìþ

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBógýBïyíBèþ,ìXíPÐOXBoÿAüvBOýw,
ÆHÛúøíßØ,ôAcl93

Oé×ò:7-69399855
ÖBÞw:89399855

moc.seohsdara.www

moc.oohay@seohsdara:liam.E

تولیـدکنـنــده انواع کـفش هــای مـــاشینــی و تولیـدکنـنــده انواع کـفش هــای مـــاشینــی و 
انـــواع زیــــره هــــای پی یو انـــواع زیــــره هــــای پی یو    

نشــانـــی: تـــهران، شــهر قــدس، خــیابان امــام زاده، 
خیابــان شهیـد مطهری، کوچــه گلپر، پالک 22

0919-1304421                  021-46859904
sachlushoes

شرکت کفش آی  سودا ساالرشرکت کفش آی  سودا ساالر
       مدیرعامل: عبدالمجید چینی ساز

 PU تولیدکننده انواع کفش و صندل زیره
دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، نرسیده به میدان بقیه ا...، کوچه16)عالیباف( 

پالک 58، ساختمان کفش آی سودا
موبایل: 09121519773                            تلفن: 37212400-1- 025   
فکس: 37212402 – 025       کدپستی: 37141-37146

دفتر تهران: بازار، چهارسوق بزرگ، کوچه غریبان، پالک158
تلفن: 55629610-021                                         تلفکس: 021-55575716

www.isoodasalar.com          www.isooda-shoes.com
E-mail: isooda@isooda-shoes.com    E-mail: info@isoodasalar.com
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Þ×{AïOõ
ìlüpüQ:ìùlÿgvpôÿ

@ð̀úgõAuQyíBuQOõèýlìBuQ
OõèýlAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðú,ÖBðPõÙôÞéBuýà

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóAðÛéBJ,oôGpôÿgýBGBóÖp¾Q,KéBá217,ÆHÛúøíßØ
Oé×ò:27434366øípAû:48979512190

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

owT-M

Þ×{WßBë
OõèýlôÎpÂúÞ×{øBÿÞçuýà,AuLpRôÖBðPõÖê

ðzBðþÖpôyãBû:OùpAó,gýBGBóWíùõoÿ,^ùBooAûAuPBðHõë,
KBuBsÞõüPþøB(¾í¿Bï)ÆHÛúAôë(oôGpôÿøíßØ),yíBoû701

Oé×ò:31860933
ðzBðþÞBoâBû:ìýlAóÖpkôuþ,Þõ^úâêKpôo,Kçá54

Oé×òÞBoâBû:77621766ÖBÞwÞBoâBû:09854766
AcílAußñloÿ:47994532190ìdílAußñloÿ:37428432190

OõèýlôKh{Þ×{Oýw
AðõAÑÞ×{øBÿìpkAðú(AuLpRôìXévþ)

ìlüpüQ:ìdílyýÏú
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBógýBï,oôGpôÿKB̂ñBo,Þõ^úÞBoÞòAuBuþ,yíBoû86

Oé×ò:31242655-73033655-120
øípAû:62316812190

moc.liamg@ocseohssiat:liamE

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðú
ìlüpüQ:céBWþ

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóAðÛéBJ,gýBGBóoAìvp,KéBá9,ÆHÛúAôë
Oé×ò:31404188-33314188ÖBÞw:58532388

ìlüpOõèýl:34839132190
ìlüpÖpô}:05316812190

moc.liamg@ijallah.sag:liam-E

âpôû¾ñÏPþÞ×{ÞýBá
yÏHú1:gýBGBóAðÛéBJ,Oé×ò:23221766

yÏHú2:^ùBooAûôèýÏ¿p,Oé×ò:66566466
Oé×ò:3-17484766-ÖBÞw:07484766

ðzBðþ:OùpAógýBGBóÖpkôuþ,Þõ^úâéLpôo,KéBá74
OéãpAï:01367421290

moc.oohay@dijamijalah:liamE

Oõèýl,Kh{,ôAokARAðõAÑÞýØôÞ×{
qðBðúôkgPpAðú

ìlüpüQ:ìXPHþouPíýBókèBôo
kÖPpìpÞrÿôÞBogBðú:OùpAó,gýBGBóuÏlÿ

yíBèþ,gýBGBóìpAkÿðõo,
oôGpôÿKBoÞýñä@uýB,KéBá23,ôAcl3

Oé×ò:50428677-120ÖBÞw:40428677-120
uBìBðúKýBìßþ:66059231140001

ri.seohsocg.www

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

GBÚýBRô¾BèdBRupìBüúAÿAuQ
ÞúøýaâBûAqGýòðíþoôk

ìõöuvúgýpüúcÃpRuýlAèzùlAF¾ñØ
Þ×ByBóOùpAóyíBoûcvBJWùQ

KwAðlAqKBkA}øBÿkðýõÿôAgpôÿ
GBðàìéþuýHB:9007363942010

XELA

OõèýlÿÞ×{Aèßw
ìlüpüQ:ìpOÃõÿ

OõèýlÞññlûÞ×{øBÿìpkAðúìXévþAuLpRôÞéBuýà

ðzBðþ:OùpAó,ìPpôyõ},gýBGBóèpuPBðþ,WñIGBoGpÿyíw,
ìXPíÐOXBoÿGùBoAó,ÆHÛúqüpqìýò,KéBá8

Oé×ò:58024055
øípAû:95125162190-91495832190

ìñPËpìd¿õèBRGÏlÿìBGByýl

تولید کننده انواع کفش های مردانه و زنانه
کارخانه: تبریز، کیلومتر 5 جاده تهران، خیابان صنعتی دوم

فاکس: 041-36373024
تلفن واحد بازرگانی: 041-36373964-5

دفترتهران: خیابان خیام شمالی، پاچنار، کوچه کارکن اساسی، ساختمان آفاق 
فاکس: 021-55635931
تلفن: 301- 55595300

www.afagleather.com            info@afagleather.com
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ICCUG
OõèýlÞññlûWlülOpüòÞ×{øBÿÞçuýàìpkAðú

ìlüpüQ:ÞçOú-ouõèýBó
kÖPpÖpô}:OùpAó,AðPùBÿgýBïWñõGþ,Þõ^úyùýlWçèþSBðþ,Kçá1

Oé×ò:16632655
øípAû:63023822190-01443932190

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ
ìpkAðúôqðBðú

ÞBogBðú:OHpür,ÞýéõìPp5WBkûOùpAó,gýBGBó¾ñÏPþkôï
ÖBÞw:42037363140

Oé×òôAclGBqoâBðþ:5-46937363140
kÖPpOùpAó:gýBGBógýBïyíBèþ,KB̂ñBo,Þõ^úÞBoÞòAuBuþ,Kçá56-36

Oé×ò:15201655-51201655ÖBÞw:83201655
moc.seohsgafa.wwwmoc.seohsgafa@ofni

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿAuLõoR
ìlüpÎBìê:ÎéþAuéõGþ

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:OHpür,gýBGBókAoAüþ,GBqAoÞ×ByBó,KéBá47
(Þ×{AuéõGþ)

Oé×ò:6-40993253-140ÖBÞw:kAgéþ6
kAoAÿâõAøýñBìúAürô40001(oÂBüPíñlÿìzPpÿ)ôAürô1009(Þý×ýQìd¿õë)

AqÞzõoAðãévPBó
moc.seohssfs.wwwmoc.sohssfs@ofni

KBðíBWà
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿAuLpRôÞéBuýàìpkAðú

@ÚBüBóoÂBcýloÿôG¿ýpÞpGéBDþìpAk
ðzBðþ:OùpAó,ìýlAóÖpkôuþ,Þõ^úâêKpôo,ÆHÛúuõï,KéBá82

Oé×ò:90124366
ÖBÞw:74695766

G¿ýpÞpGéBüþìpAk:6631983-2190
oÂBcýloÿ:2611212-2190

Þ×{
oAøñíBÿ^pïôÞ×{

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

OõèýlÿGõâBOþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðúGroåKB
ìXévþ,ÞBèY,AuLpRôðýîGõR

GBqüpûOh¿¿þÆHþ
uHàôoAcQ

AquBür44Aèþ45
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBógýBïWñõGþ,KBüýòOpAq^ùBooAûìpðlÿ,KéBá921

Oé×ò:02498555-120
øípAû:20619442190

B

p̂ïsuQ
ìlüpüQ:ouõë@oüBÖpk

Oõèýl,Kh{ôÖpô}AðõAÑÞ×{øBÿAuLpRôÞéBuýàìpkAðú
(âé̀ýñþAqGùPpüòGpðløBÿkAgéþôgBoWþ)

ðzBðþÖpôyãBû:ìzùl,gýBGBóAcíl@GBkGýòKBuPõoôÚBDî
Oé×ò:19752483-150

øípAû:52058135190

Þ×{@oOþ
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿ^pìþqðBðúGBqüpûøBÿR.T-U.P-A.V.E

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóKýpôqÿ,gýBGBóyýõA,KéBá703
Oé×ò:85855033ÖBÞw:61876033
Öpô}:1244031-9190ocýíþOõèýl:5098446-2190ÖýõÂþ

moc.seohs-itra.wwwmoc.seohs-itra@ofni
seohsitra:

ypÞQOõèýlÿÞ×{KBÿ@oA
(uùBìþgBÁ)

ìlüpÎBìê:GùéõëÒ×Boÿ
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ

gýBGBðþ,ÆHþ,oAcPþ,¾ñÏPþ,ÖpïKpuñéþôqðBðú
ðzBðþ:OHpür,ÞýéõìPp6WBkûOùpAó,ÞõÿAüpkAá,gýBGBó02ìPpÿ

uõï,KéBá2
ÞlKvPþ:3565319515

Oé×ò:(5gÈ)93737363-140ÖBÞw:04737363-140
moc.eohsarayap@ofni

کفش پی اند پیکفش پی اند پی
تولیدکننده کفش های مردانه اسپرت و کالسیک 

مدیریت: حالجیمدیریت: حالجی
نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان انقالب روبه روی 

خیابان ایرانشهر، جنب کفش پارس، پالک 736
تلفن: 6-66752995-021               فکس: 021-66752997                      

همراه مدیرفروش: 09125111146 )محسن حالجی(
همراه مدیر تولید:09123503359 )ایرج حالجی(
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oAøñíBÿ^pïôÞ×{

OõèýlÿÞ×{ÖpðÛþ
ìlüpüQ:GpAkoAóÖpðÛþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ
ìpkAðú,AuLpRôÞéBuýà

ðzBðþ:OùpAó,ìýlAóGvýY,GéõAoÚ¿pÖýpôqû,51ìPpÿkôï
AuéBï@GBk,KéBá341ô73

Oé×òÞBogBðú:99210833-120
øípAû:52167072190Îéþ
øípAû:97860222190GpAR

âpôûOõèýlÿAüíòìýçóOHpür
ìlüpÎBìê:cvýòyõÞPýBó

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{ôKõOýòøBÿAüíñþôÖpïKpuñéþôuBüpÞ×{øBGB
qüpûOroüÜìvPÛýîU.P

ðzBðþ:OHpür,ÞýéõìPp4WBkûOùpAó,002ìPpGBæOpAqqüpânoÞñloôk,
8ìPpÿAôoðãþ

Oé×ò:01-80120363-140ÖBÞw:85940363-140
øípAû:79113114190ô00703134190

Þ×{ußpR
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿìXévþ,^pìþqðBðú

ìlüpüQ:ÎéþÖ¿ýdþ
ðzBðþ:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,gýBGBóì¿HBf,Þõ^úuýlÎéþ

Úùõû̂þ,GòGvQOñãvPBðþ,KéBá3
Oé×ò:67601677-120
øípAû:8262446-2190

ìXíõÎúOõèýlôOõqüÐ
Þ×{GùLB

ìlüpüQ:Acílÿ-qAoÎþ
kÖPpìpÞrÿ:OHpür,gýBGBókAoADþ,GBqAo

cpìhBðú,yíBoû261
Oé×ò:55416253-140Oé×ßw:61216253-140

ðzBðþOõèýlÿ:OHpür,gýBGBóÎHBuþ,KBoáẑîAðlAq,
ÞõÿA¾éBðþ,yíBoû1/73

Oé×ò:16068253-14020608253-140
øípAû:08770094190gvpôAcílÿ

moc.eohsapheb@ofnimoc.eohsapheb.www

GpðlèýlÿoqôOíBìþìd¿õèBROõèýlÿAüòGpðlSHQ¾ñÏPþylûôøpâõðúAèãõGpkAoÿAq@óKýãýpÿcÛõÚþôÚBðõðþkAok.
ðzBðþWlül:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,Þõ^úì¿lÚþ,KéBá5

Oé×ò:15-94659933-120
SEOHS.ESORYDAL

moc.liamg@seohs.esorydal

ðzBðþWlül

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ
Þ×{Öpqüò
ìlüpÎBìê:cBZìÛ¿õkyßpÿÖpqüò

ìlüpGBqoâBðþ:ðB¾pÖpqüò
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðúìXévþOroüÜìvPÛýîU.PAüíñþôKpuñéþ

ÞBogBðú:OHpür,ÞýéõìPp01WBkûOùpAó,oôGpôÿÞBÖþyBNôcýl,
Þõÿ¾ñÏPþ@øõ

Oé×ò:87417363-53027363-140
øípAû:13865114190

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ@oAk
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿ^pìþ

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBógýBïyíBèþ,ìXíPÐOXBoÿAüvBOýw,
ÆHÛúøíßØ,ôAcl93

Oé×ò:7-69399855
ÖBÞw:89399855

moc.seohsdara.www

moc.oohay@seohsdara:liam.E
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ICCUG
OõèýlÞññlûWlülOpüòÞ×{øBÿÞçuýàìpkAðú

ìlüpüQ:ÞçOú-ouõèýBó
kÖPpÖpô}:OùpAó,AðPùBÿgýBïWñõGþ,Þõ^úyùýlWçèþSBðþ,Kçá1

Oé×ò:16632655
øípAû:63023822190-01443932190

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ
ìpkAðúôqðBðú

ÞBogBðú:OHpür,ÞýéõìPp5WBkûOùpAó,gýBGBó¾ñÏPþkôï
ÖBÞw:42037363140

Oé×òôAclGBqoâBðþ:5-46937363140
kÖPpOùpAó:gýBGBógýBïyíBèþ,KB̂ñBo,Þõ^úÞBoÞòAuBuþ,Kçá56-36

Oé×ò:15201655-51201655ÖBÞw:83201655
moc.seohsgafa.wwwmoc.seohsgafa@ofni

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿAuLõoR
ìlüpÎBìê:ÎéþAuéõGþ

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:OHpür,gýBGBókAoAüþ,GBqAoÞ×ByBó,KéBá47
(Þ×{AuéõGþ)

Oé×ò:6-40993253-140ÖBÞw:kAgéþ6
kAoAÿâõAøýñBìúAürô40001(oÂBüPíñlÿìzPpÿ)ôAürô1009(Þý×ýQìd¿õë)

AqÞzõoAðãévPBó
moc.seohssfs.wwwmoc.sohssfs@ofni

KBðíBWà
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿAuLpRôÞéBuýàìpkAðú

@ÚBüBóoÂBcýloÿôG¿ýpÞpGéBDþìpAk
ðzBðþ:OùpAó,ìýlAóÖpkôuþ,Þõ^úâêKpôo,ÆHÛúuõï,KéBá82

Oé×ò:90124366
ÖBÞw:74695766

G¿ýpÞpGéBüþìpAk:6631983-2190
oÂBcýloÿ:2611212-2190

Þ×{
oAøñíBÿ^pïôÞ×{
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OõèýlÿGõâBOþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðúGroåKB
ìXévþ,ÞBèY,AuLpRôðýîGõR

GBqüpûOh¿¿þÆHþ
uHàôoAcQ

AquBür44Aèþ45
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBógýBïWñõGþ,KBüýòOpAq^ùBooAûìpðlÿ,KéBá921

Oé×ò:02498555-120
øípAû:20619442190

B

p̂ïsuQ
ìlüpüQ:ouõë@oüBÖpk

Oõèýl,Kh{ôÖpô}AðõAÑÞ×{øBÿAuLpRôÞéBuýàìpkAðú
(âé̀ýñþAqGùPpüòGpðløBÿkAgéþôgBoWþ)

ðzBðþÖpôyãBû:ìzùl,gýBGBóAcíl@GBkGýòKBuPõoôÚBDî
Oé×ò:19752483-150

øípAû:52058135190

Þ×{@oOþ
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿ^pìþqðBðúGBqüpûøBÿR.T-U.P-A.V.E

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóKýpôqÿ,gýBGBóyýõA,KéBá703
Oé×ò:85855033ÖBÞw:61876033
Öpô}:1244031-9190ocýíþOõèýl:5098446-2190ÖýõÂþ

moc.seohs-itra.wwwmoc.seohs-itra@ofni
seohsitra:

ypÞQOõèýlÿÞ×{KBÿ@oA
(uùBìþgBÁ)

ìlüpÎBìê:GùéõëÒ×Boÿ
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ

gýBGBðþ,ÆHþ,oAcPþ,¾ñÏPþ,ÖpïKpuñéþôqðBðú
ðzBðþ:OHpür,ÞýéõìPp6WBkûOùpAó,ÞõÿAüpkAá,gýBGBó02ìPpÿ

uõï,KéBá2
ÞlKvPþ:3565319515

Oé×ò:(5gÈ)93737363-140ÖBÞw:04737363-140
moc.eohsarayap@ofni

فتاح احمدی

تولید کننده انواع کفش های چرمی مردانه 
اسپرت، فانتوفل، مجلسی

مدیریت: علیرضا درودیان

نشانی: تهران، خیابان خیام شمالی، باالتراز پاچنار 
کوچه امین، نبش پاساژ ایساتیس

تلفن: 55152504-021        همراه: 09126497659
Telegram: @twentyoneshoes

www.leather21.com

تولیدی کفش تولیدی کفش 2121
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oAøñíBÿ^pïôÞ×{

OõèýlÿÞ×{ÖpðÛþ
ìlüpüQ:GpAkoAóÖpðÛþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿ
ìpkAðú,AuLpRôÞéBuýà

ðzBðþ:OùpAó,ìýlAóGvýY,GéõAoÚ¿pÖýpôqû,51ìPpÿkôï
AuéBï@GBk,KéBá341ô73

Oé×òÞBogBðú:99210833-120
øípAû:52167072190Îéþ
øípAû:97860222190GpAR

âpôûOõèýlÿAüíòìýçóOHpür
ìlüpÎBìê:cvýòyõÞPýBó

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{ôKõOýòøBÿAüíñþôÖpïKpuñéþôuBüpÞ×{øBGB
qüpûOroüÜìvPÛýîU.P

ðzBðþ:OHpür,ÞýéõìPp4WBkûOùpAó,002ìPpGBæOpAqqüpânoÞñloôk,
8ìPpÿAôoðãþ

Oé×ò:01-80120363-140ÖBÞw:85940363-140
øípAû:79113114190ô00703134190

Þ×{ußpR
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿìXévþ,^pìþqðBðú

ìlüpüQ:ÎéþÖ¿ýdþ
ðzBðþ:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,gýBGBóì¿HBf,Þõ^úuýlÎéþ

Úùõû̂þ,GòGvQOñãvPBðþ,KéBá3
Oé×ò:67601677-120
øípAû:8262446-2190

ìXíõÎúOõèýlôOõqüÐ
Þ×{GùLB

ìlüpüQ:Acílÿ-qAoÎþ
kÖPpìpÞrÿ:OHpür,gýBGBókAoADþ,GBqAo

cpìhBðú,yíBoû261
Oé×ò:55416253-140Oé×ßw:61216253-140

ðzBðþOõèýlÿ:OHpür,gýBGBóÎHBuþ,KBoáẑîAðlAq,
ÞõÿA¾éBðþ,yíBoû1/73

Oé×ò:16068253-14020608253-140
øípAû:08770094190gvpôAcílÿ

moc.eohsapheb@ofnimoc.eohsapheb.www

GpðlèýlÿoqôOíBìþìd¿õèBROõèýlÿAüòGpðlSHQ¾ñÏPþylûôøpâõðúAèãõGpkAoÿAq@óKýãýpÿcÛõÚþôÚBðõðþkAok.
ðzBðþWlül:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,Þõ^úì¿lÚþ,KéBá5

Oé×ò:15-94659933-120
SEOHS.ESORYDAL

moc.liamg@seohs.esorydal

ðzBðþWlül
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âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ
Þ×{Öpqüò
ìlüpÎBìê:cBZìÛ¿õkyßpÿÖpqüò

ìlüpGBqoâBðþ:ðB¾pÖpqüò
OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿìpkAðúìXévþOroüÜìvPÛýîU.PAüíñþôKpuñéþ

ÞBogBðú:OHpür,ÞýéõìPp01WBkûOùpAó,oôGpôÿÞBÖþyBNôcýl,
Þõÿ¾ñÏPþ@øõ

Oé×ò:87417363-53027363-140
øípAû:13865114190

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþ@oAk
OõèýlÞññlûÞ×{øBÿ^pìþ

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBógýBïyíBèþ,ìXíPÐOXBoÿAüvBOýw,
ÆHÛúøíßØ,ôAcl93

Oé×ò:7-69399855
ÖBÞw:89399855

moc.seohsdara.www

moc.oohay@seohsdara:liam.E

تولیدکننده انواع کفش های مردانه، اسپرت و کالسیک

نشانی: تهران، میدان بسیج، بلوار قصرفیروزه،
 15متری دوم، اسالم آباد، پالک 37
تلفن کارخانه: 021-33801299
همراه: 09122206879 )برات(

تولیدی کفش فرنقی
مدیریت: فرنقی

تولید و پخش انواع کیف و کفش چرمی زنانه 
مدیریت: رشیدی

نشانی: خیابان باغ سپه ساالر)صف( – کوچه امیدآزادیخواه 
کوچه شیخ صیف الدین – پالک 8

تلفن: 33908771-021           همراه: 09125139475

گروه تولیدی گروه تولیدی دکتردکتر ژست ژست
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کفـش
ترین های چرم و کفش

Pu تولید کننده کفش های مردانه با رویه چرم و با زیره تزریقی
مدیرعامل: علی شکری فرزین

تلفن فروش: 041-36372587-9
فکس: 36376068-041       تلفن کارخانه: 041-36370901-2
نشانی: تبریز- کیلومتر 7 جاده تهران      کد پستی: 5159143188

www.farzinshoe.com

گروه تولیدی صنعتی گروه تولیدی صنعتی 

کفش فرزینکفش فرزین

تولیدکننده و پخش کننده 
انواع کفش های مردانه اسپرت

مدیریت: علیپور

دفتر فروش: بازار تهران- خیابان خیام- پایین تر از چهارراه گلوبندک
 مجتمع ایساتیس- طبقه همکف  پالک 11 و طبقه دوم  پالک10

تلفن: 55802629-021          فکس: 021-55570119
همراه: 0912-3857759

تولیدی کفش ای اند پیتولیدی کفش ای اند پی
)ایکات سابق(

مدیریت : ولی نژاد

آدرس: تهران، فالح، میدان بهاران، خیابان عسگری 
 ابتدای خیابان سالمت، پالک 216

تـلفـن: 55139470-021  و   021-55745529
همراه: 4008907-0919  و   0912-2245187

)B.L( گروه تولیدی بی ال
تولید کننده کفش های چرمی مردانه

B_L_Shoe

نشانی: تهران – خیابان پانزده خرداد – بازار- چهارسوق بزرگ  
روبروی پست بانک-پالک 83 

تلفن دفتر فروش: 55637508  -  55633403  
موبایل : 2165487 – 0912         تلفکس: 55898589

کفش لیونکفش لیون
تولید کننده انواع کفش و سرپایی با

 زیره pu – pvc  وایربولینگ

@ lionshoes

پاشنه سیسپاشنه سیس
تولید کننده پاشنه کفش

 زنانه، زیره، تکسون و قالب ماهیچه 
مدیریت رومیک قازاریانس

کارخانه: 021-77339584       021-77349402 
فکس کارخانه: 77339432 -021 

فروشگاه مرکزی: 021-33959875 

04yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

ypÞQÖñþìùñluþ@qìõó¾ñÏQ-Öçcþ
uBqðlûìByýò@èBRôOXùýrAR@qìBüzãBøþ

¾ñBüÐ^pïôÞ×{
ìÏpÖþGpgþAqOXùýrAROõèýlÿypÞQ:

kuPãBûOvQuBü{
kuPãBûOvQÚlïqðþAðõAÑqüpû(kìBÿìÏíõèþôkìBÿqüp¾×pkoWú)
kuPãBûOvQAðÏÇBÙ^pïôÚláôOßvõó
kuPãBûOvQv̂Hñlâþqüpûìh¿õÁqüpûøBÿ^ñlèBüú
kuPãBûOvQÂpGúôOvQKpxKñXúøBÿÖõèBkÿôKéýípÿAðõAÑÞ×{Aüíñþ
kuPãBûOvQWnJ@JAðõAÑÞ×þÞ×{ôAðõAÑKõOýò
kuPãBûOvQÎHõoGhBo@J^pï
kuPãBûOvQOpáoj^pïæuPõìPp
kuPãBûOvQuhPþuñYAEROHS

kuPãBûOvQð×õmKnüpÿìõAkUPOvQðýrû
kuPãBûOvQÞz{AðõAÑ^pï-OvQkôgQ-OvQKBoâþ
kuPãBûOvQv̂HñlâþqüpûGúoôüú-ôèãBðýrû

ðzBðþÞBogBðú:ÞpZ,WBkûÚrèd¿Bo,uùpAGýú,WñIÞíM,KéBá97
ðíBüñlâþOHpür-mAÞpÿ:21972564190

Oé×BÞwkÖPpOùpAó:36139544-120
øípAû:04348912190-58114537390

ÖéBcþ:04348531290
moc.ctfsa.wwwmoc.ihalaftanasnoomza.www

moc.oohay@muot_za:liam-E

ìByýò@èBRôglìBRÖñþ

ìByýòuBqÿocíPþ
uBqðlûôÆpAfkuPãBûÞ×þÆHþìñÇHÜGBðýBqyíBAq001OB008qôZkuPãBû

OroüÜ)ananab(

OB07AüvPãBûkôkAðvýPú^ùBooðäìByýòÞBðõAüp06,08,001AüvPãBûGB
ÚBGéýQOõèýl081-042-003qôZkouBÎQ

ðzBðþ:AOõGBóOùpAóuBôû,gpôWþ¾HByùp,GÏlAq¾HByùp,Þõ^ú
KpOõ,yíBoû4

Oé×ò:80246756-120øípAû:37711222190
moc.yrenihcam_itamhaR.www

moc.yrenihcamitamhar@ofni

ìBÞQuBqÿÞ×{ÞBKýPBó
uBgQìBÞQGBkuPãBû5ìdõo

uBgQÚBèIÞ×{Gúoô}UPT,CVP,UP,CNC,MAC,DAC

øípAû:48063462190
Oé×ò:39510266

ðzBðþ:OùpAó,üBÖQ@GBk,GéõAoìÏéîWñIKíMâBq,kAgêâBoAsAüpAó
¾ñÏQ,KéBá871

moc.liamg@123irafajduosam:liamG

ìBÞQuBqÿ

@üBAqOíBïÚBGéýQøBÿìBøñBìúGBqAop̂ïôÞ×{
gHpkAoül?

@üBìþkAðýlÞúkoOíBìþyùpøBÿÞzõoAq^BGùBoOBìBÞõAq
upgwOBgpìzùpGú¾õoRìõüpâþOõqüÐìþyõk.

@üBìþkAðýlÞúGpðløBÿìÇpfÞ×{ôìd¿õèBR^pìþkAgéþ
GBèBOpüòcÃõogõkoAkoÆõëuBëkoGBqAo^pïôÞ×{kAoðl.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ
kAgéþAÎîAqOùpAó,OHpürôìzùlÒpÖúkAok.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{AquBë0002ìýéBkÿüÏñþ61
uBëKý{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ@ÿìl@üvØôoôq̂pïOpÞýú

ôðíBüzãBûøBÿuýíBáôOñýñä-OàAüPBèýBÒpÖú
kAyPúAuQ.

øí̀ñýòOBÞñõó^ñlüòGBokoðíBüzãBûøBÿ^pïôÞ×{ô
ìd¿õèBR^pìþyBoWú,kGþ,øñlôuPBó,^ýò,øñäÞñä

ôKBÞvPBóÒpÖúkAyPúAuQ.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{kAoAÿÞBìêOpüòGBðà

AÆéBÎBOþOõèýlÞññlâBó,GñßlAoAóôgpkûÖpôyBóÞýØ,Þ×{
ôìd¿õèBR^pìþkoupAupÞzõoAuQôÚBGéýQAouBëKýBìà
OHéýÓBOþ(sms)yíBOõèýlÞññlâBóìdPpïoAGpAÿOíBìþ@óøBkAok.

@üBìþkAðýlÞúOíBìþ@âùþøBÿOHéýÓBOþyíBÎéBôûGpìXéúko
ôJuBüQìBøñBìúGBqAôpïôÞ×{GúðzBðþ

ri.eohsdnarehtael.wwwGúÆõooAüãBókoZìþâpkk.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{OñùBìXéúAÿko¾ñØAuQ
ÞúÚBGéýQOõqüÐGpôyõo,ÞBOõèõå,uþkÿôuBüpìd¿õèBR
OHéýÓBOþyíBoAkoupAupÞzõokAoAuQôìÛBGêOàOàìõAok

OõqüÐylûGúyíBÞBoRôürüQOdõüêìþkøl.

OõèýlÿÞýØqðBðúcB¾ê
ìlüpüQ:kôkAðãú

Knüp}ðíBüñlâþKh{koupAupÞzõo
Oé×ò:41065663-620

øípAû:847626321903086445219091211955390
kÖPpÖpô}:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,gýBGBóì¿HBf,ðH{GBÕ

uLúuBèBo,uBgPíBóOXBo,ÆHÛúuõï,ôAcl8
Oé×ò:53764933-17458933-120

moc.gablesah.www

ÞýØ

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

دفتر فروش: تهران، خیابان مصطفی خمینی، کوچه شهید علیمرادی، پاساژ سراجان غدیر
طبقه باالی همکف، پالک 27
تلفن: 021-33974757
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ypÞQÖñþìùñluþ@qìõó¾ñÏQ-Öçcþ
uBqðlûìByýò@èBRôOXùýrAR@qìBüzãBøþ

¾ñBüÐ^pïôÞ×{
ìÏpÖþGpgþAqOXùýrAROõèýlÿypÞQ:

kuPãBûOvQuBü{
kuPãBûOvQÚlïqðþAðõAÑqüpû(kìBÿìÏíõèþôkìBÿqüp¾×pkoWú)
kuPãBûOvQAðÏÇBÙ^pïôÚláôOßvõó
kuPãBûOvQv̂Hñlâþqüpûìh¿õÁqüpûøBÿ^ñlèBüú
kuPãBûOvQÂpGúôOvQKpxKñXúøBÿÖõèBkÿôKéýípÿAðõAÑÞ×{Aüíñþ
kuPãBûOvQWnJ@JAðõAÑÞ×þÞ×{ôAðõAÑKõOýò
kuPãBûOvQÎHõoGhBo@J^pï
kuPãBûOvQOpáoj^pïæuPõìPp
kuPãBûOvQuhPþuñYAEROHS

kuPãBûOvQð×õmKnüpÿìõAkUPOvQðýrû
kuPãBûOvQÞz{AðõAÑ^pï-OvQkôgQ-OvQKBoâþ
kuPãBûOvQv̂HñlâþqüpûGúoôüú-ôèãBðýrû

ðzBðþÞBogBðú:ÞpZ,WBkûÚrèd¿Bo,uùpAGýú,WñIÞíM,KéBá97
ðíBüñlâþOHpür-mAÞpÿ:21972564190

Oé×BÞwkÖPpOùpAó:36139544-120
øípAû:04348912190-58114537390

ÖéBcþ:04348531290
moc.ctfsa.wwwmoc.ihalaftanasnoomza.www

moc.oohay@muot_za:liam-E

ìByýò@èBRôglìBRÖñþ

ìByýòuBqÿocíPþ
uBqðlûôÆpAfkuPãBûÞ×þÆHþìñÇHÜGBðýBqyíBAq001OB008qôZkuPãBû

OroüÜ)ananab(

OB07AüvPãBûkôkAðvýPú^ùBooðäìByýòÞBðõAüp06,08,001AüvPãBûGB
ÚBGéýQOõèýl081-042-003qôZkouBÎQ

ðzBðþ:AOõGBóOùpAóuBôû,gpôWþ¾HByùp,GÏlAq¾HByùp,Þõ^ú
KpOõ,yíBoû4

Oé×ò:80246756-120øípAû:37711222190
moc.yrenihcam_itamhaR.www

moc.yrenihcamitamhar@ofni

ìBÞQuBqÿÞ×{ÞBKýPBó
uBgQìBÞQGBkuPãBû5ìdõo

uBgQÚBèIÞ×{Gúoô}UPT,CVP,UP,CNC,MAC,DAC

øípAû:48063462190
Oé×ò:39510266

ðzBðþ:OùpAó,üBÖQ@GBk,GéõAoìÏéîWñIKíMâBq,kAgêâBoAsAüpAó
¾ñÏQ,KéBá871

moc.liamg@123irafajduosam:liamG

ìBÞQuBqÿ

@üBAqOíBïÚBGéýQøBÿìBøñBìúGBqAop̂ïôÞ×{
gHpkAoül?

@üBìþkAðýlÞúkoOíBìþyùpøBÿÞzõoAq^BGùBoOBìBÞõAq
upgwOBgpìzùpGú¾õoRìõüpâþOõqüÐìþyõk.

@üBìþkAðýlÞúGpðløBÿìÇpfÞ×{ôìd¿õèBR^pìþkAgéþ
GBèBOpüòcÃõogõkoAkoÆõëuBëkoGBqAo^pïôÞ×{kAoðl.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ
kAgéþAÎîAqOùpAó,OHpürôìzùlÒpÖúkAok.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{AquBë0002ìýéBkÿüÏñþ61
uBëKý{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ@ÿìl@üvØôoôq̂pïOpÞýú

ôðíBüzãBûøBÿuýíBáôOñýñä-OàAüPBèýBÒpÖú
kAyPúAuQ.

øí̀ñýòOBÞñõó^ñlüòGBokoðíBüzãBûøBÿ^pïôÞ×{ô
ìd¿õèBR^pìþyBoWú,kGþ,øñlôuPBó,^ýò,øñäÞñä

ôKBÞvPBóÒpÖúkAyPúAuQ.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{kAoAÿÞBìêOpüòGBðà

AÆéBÎBOþOõèýlÞññlâBó,GñßlAoAóôgpkûÖpôyBóÞýØ,Þ×{
ôìd¿õèBR^pìþkoupAupÞzõoAuQôÚBGéýQAouBëKýBìà
OHéýÓBOþ(sms)yíBOõèýlÞññlâBóìdPpïoAGpAÿOíBìþ@óøBkAok.

@üBìþkAðýlÞúOíBìþ@âùþøBÿOHéýÓBOþyíBÎéBôûGpìXéúko
ôJuBüQìBøñBìúGBqAôpïôÞ×{GúðzBðþ

ri.eohsdnarehtael.wwwGúÆõooAüãBókoZìþâpkk.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{OñùBìXéúAÿko¾ñØAuQ
ÞúÚBGéýQOõqüÐGpôyõo,ÞBOõèõå,uþkÿôuBüpìd¿õèBR
OHéýÓBOþyíBoAkoupAupÞzõokAoAuQôìÛBGêOàOàìõAok

OõqüÐylûGúyíBÞBoRôürüQOdõüêìþkøl.

OõèýlÿÞýØqðBðúcB¾ê
ìlüpüQ:kôkAðãú

Knüp}ðíBüñlâþKh{koupAupÞzõo
Oé×ò:41065663-620

øípAû:847626321903086445219091211955390
kÖPpÖpô}:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,gýBGBóì¿HBf,ðH{GBÕ

uLúuBèBo,uBgPíBóOXBo,ÆHÛúuõï,ôAcl8
Oé×ò:53764933-17458933-120

moc.gablesah.www

ÞýØ

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

پاشنــهکیف

شکالت های پذیرایی خود را اختصاصی کنید
طراحی شکالت با عکس و طرح درخواستی شما

)لوگو سازمانی - عکس های اختصاصی(

گالری شکالت گالری شکالت 
فندقفندق

@fandoghchocolate09331602327
fandoghchocolate     
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Þ×{øBÿÆHþô¾ñlëoAcPþ

OõèýlÞññlûAðõAÑÞ×{øBÿÆHþp̂ìþ,
Þ×{ô¾ñlë(Oh¿¿þ)

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóÖpkôuþ,gýBGBóOÛõÿ,ðpuýlûGú^ùBooAû
æèúqAo(ìùñB)KéBá84,ÆHÛúuõï

Oé×ßw:45234366-120
ðõoôqÿ:58547042190

moc.oohay@52ilaizoron:liamEmoc.seohsssra.www

âpôûOõèýlÿ@qAkâBï
OõèýlÞññlûAðõAÑ¾ñlëøBÿÆHþ,ìXévþôôoqyþ

ÆpAcþôOõqüÐqüpûøBÿU.PôremiloP

ìlüpüQ:GùBìò
ðzBðþ:ÞpZ,ÞíBèzùp,GéõAoyõoA,ðpuýlûGúyùpá¾ñÏPþ

GùBouPBó,AðPùBÿgýBGBó5,KéBá33
Oé×ò:38250743-620Oé×BÞw:26910743-620

øípAû:41803862190
moc.maagdaza.wwwmoc.maagdaza@ofni

OõèýlôKh{ÞññlûÞ×{ô¾ñlëÆHþ
ìlüpüQ:AcílÞõKBüþøípAû:76400722190

ðzBðþ:OùpAó,yùpá¾ñÏPþð¿ýpyùp,gýBGBóyízBk,
gýBGBóAoÒõAó,AoÒõAó7,KéBá96B

kÖPpOùpAó:09279366-06419666-120
Oé×òÞBogBðú:60819365-120

ri.betmarhahs.wwwmoc.liamg@88marhahsbet:liam-E

KB̂pïÆHþGBGà
ÎpÂúÞññlûAðõAÑÞ×þôÞ×{ÆHþkAoAÿKlgBoKByñú,GBèzPà

ìBuBskøñlû,KluýñúKB,qðBðúôìpkAðú
kAoAÿâõAøýñBìú1009OSIô00013OSIô17941OSIAqÞzõouõDýw

Oé×ò:85834273-15078624273-150
øípAû:68407135190

ðzBðþ:ìzùl,gýBGBócpÎBìéþ33,Þõ^úyýzúþ̂5,KéBá22
ri.seohskabab.www

ìd¿õèBRoôìò^pïkAoAÿ6ìBûÂíBðQôüàuBëglìBRKwAq
Öpô}AuQ,Aüòc¿õèBRÆHþôkAoAÿuBür63OB24AuQ

ìlüpüQ:ìùlÿÖ¿ýeoAìñlÿ
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBó¾Ø(GBÕuLúuBèBo),AðPùBÿÞõ^úøByíþ,Þõ^ú

yùýlìË×pÿ,KéBá34,ÆHÛúAôë,ôAcl4
Oé×ò:58758933-120

øípAû:6898276-2190
moc.mrahcnamor.www

Þ×{ÆHþèýíõÆI
ìlüpüQ:gBôoÿ

OõèýlARypÞQèýíõÆIÞBìéB«AuPBðlAokôÞ×þøBÿÞ×{øBÿÆHþkAoAÿ
gõAÁÂlGBÞPpÿôÞ×zþsèúAÿìBuBskøñlûìþGByl.

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úküHB,yíBoû21
Oé×ò:3-25915933-12016760933-120

Ößw:05302933-120
yHßúKýBìà:44268283390

moc.bbeToomiL.www

Oé×ò:7-58082677-120

ÖBÞw:71900677-120

OHéýÓBR¾lAÿyíBoAGúìzPpüBóìþouBðl

تولیدات شرکت لیموطب کامال استاندارد و منطبق با ارگونومی پا بوده و کفی های
 کفش طبی این شرکت آنتی باکتریال، تماما طبی و بسیار راحت می باشد. 

فکس:فکس: 021-33933638

www.l imooteb.irwww.l imooteb.ir
   l imootebi   l imootebi

جواد خاوری
تولیدکننده انواع صندل های طبی و اسپرت جی اوتولیدکننده انواع صندل های طبی و اسپرت جی او

مدیریت: گورگن مارکاریان
نشانی: تهران، باغ سپهساالر، کوچه امیدآزادیخواه، کوچه مظفری

پالک45، ساختمان کارنو، )زیرزمین(
تلفن: 33112319-021  همراه: 09121463560

نمایندگی مرکزی: 021-22319988

گروه تولیدی توسانگروه تولیدی توسان
تولید و فروش انواع کفش های ماشینی

EVA – PVC – PU
نشانی: قم، جاده قدیم قم تهران )بلوار خداکرم(، کوچه 16
تلفن: 36641100-025          همراه: 0912-2525807

Telegram: @tusanshoe
Instagram: tusanshoe

گروه تولیدی عصرطالیی گروه تولیدی عصرطالیی 
) ای تی آر(

مدیریت: میرضرابی

تولید و پخش انواع کفش و صندل
نشانی: قم – جاده قدیم کاشان – بلوار خلیج فارس 

کوی 16 ) عالیباف (
تلفن: 2- 37210591 – 025
همراه: 3534064 – 0912 

تولیدکننده انواع دمپایی و صندل های راحتی مردانه و بچگانه

مدیریت: یوسف قوامی مشفق

نشانی کارخانه: قم – جاده قدیم کاشان 
) بلوار خلیج فارس( کوچه 22 پالک 43 

تلفن دفتر فروش: 2- 37303541 – 025       همراه:  09124528939 
شماره واتساپ: 09024528939

شماره ثبت: 294261

ترین های چرم و کفش

پاشنه

پاشنه رافیکپاشنه رافیک
تولید کننده پاشنه های خاص  کفش زنانه

تلفن: 021-33924484  
     www.rafikheels.com

rafik_heels :اینستا



29شمــاره l۲۱۴ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱
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محصــوالت چــرمی

14

ìd¿õèBR^pìþ

ypÞQðýéõp̂ï
(uùBìþgBÁ)

ìlüpÎBìê:AìýpyíýpAðþ
OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïøBÿuHàôuñãýòôuBæìHõo

ðzBðþÞBogBðú:^pìzùpôoAìýò,ÞByBó2,GýXBo1
Oé×ò:96207763-96507763

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,ÞõÿGhBoA,uBgPíBó
GñþøByî,ÆHÛúAôë,Kçá3

øípAû:31005322190
moc.oohay@rehtaelooliN.:liam-E

ypÞQp̂ï@ÖPBJKBox
OõèýlÞññlû@uPpÖBðPrÿ,oôüúôÞý×þ

ðzBðþÞBogBðú:ìzùl,yùpá¾ñÏPþ^pìzùp,GéõAo¾ñÏQ,
gýBGBóOéB},ôAcl4031ô3031

Oé×BÞw:05335523-150
Oé×ò:05335523-15006335523-15007335523-150

ìlüpÎBìê:WõAkKõoìñÇÛþ05833115190

¾ñBüÐp̂ïKýzPBq
ìlüpÎBìê:ÎéþÎvãpÿ

OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïøBÿuHàôuñãýòyBìê^pïâBôÿ,Grÿ
ìõokì¿pÙko¾ñBüÐÞ×{ôÞýØ,èHBxôìHéíBó

ðzBðþÞBogBðú:ôoAìýò,^pìzùp,GýòGéõAoèpuPBóôÞpkuPBó,gýBGBó
kôï,ìùpAó5,yíBoû74

Oé×ò:2-03207763-ÖBÞw:33207763
øípAû:99099112190

^pïÆHýÏþ
oAøñíBÿ^pïôÞ×{

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

Þ×{ôqüpûOpWBó
ìlüpÎBìê:oÂBOpWBðþ

OõèýlÞññlûÞ×{ôAðõAÑqüpûÞ×{
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóÊùýpAèBuéBï,gýBGBóyùýlì¿HBf,Kçá961,

Oé×òkÖPp:77-47431677ÖBÞw:87431677
Oé×òÞBogBðú:35660866

P&P
âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþKBGúKB

OõèýlôÎpÂúAðõAÑqüpûøBÿR.T-U.P-C.V.P

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,
ìXPíÐOXBoÿAìýò,ÆHÛúqüpøíßØ,KéBá3

cÜâõ
Oé×ò:36658933-88363933

øípAû:31643232190

qüpû

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþqüpûÞ×{YKS
OõèýlÞññlûRT,UP,C.V.P

ìlüpÎBìê:ìdílÒéBìþðtAk68928812190
ìlüpÖpô}ôìBèþ:cíýlðýàqAk37871212190

ìlüpOõèýl:ÎéþÒéBìþðtAk74530562190
ðzBðþ:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,Þõ^úì¿lÚþ,KBuBs@qAkÿ,KéBá2

Oé×ò:03701933-21903933-80055063-120
Oé×ßw:23975063

WÏHúuBqÿôÞBoOò

âpôûOõèýlÿp̂ìýñõ
OõèýlÞññlûAðõAÑìd¿õèBR^pìþ

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:ÞpZgýBGBóÖpôÒþKéBá822
Oé×ò:9006022362083248223620

OéãpAï:oconimrahc/em.t

AüñvPBâpAï:pourg.onimrahc

moc.onimrahc.www

تولید کننده انواع چرم های سبک و سنگین
تاسیس: 1350

مدیرعامل: جواد پور منطقی
09151133850

مدیر فروش: 09120449470
دفتر فروش: 05137129470

 Aftableather.ir

شرکت چرم آفتابشرکت چرم آفتاب

صنایع چرم خادم حسینی )زیویک(صنایع چرم خادم حسینی )زیویک(
تولیدکننده انواع چرم و محصوالت چرمی 

)کمربند، کیف اداری، کیف پول، هدایای تبلیغاتی و ...(

مدیرعامل: کیوان خادم حسینی

نشانی کارخانه: ورامین- چرمشهر- خیابان ماهان2 
خیابان ساری پالک101      تلفن: 021-36770465          

  همراه: 0912-3969586      0912-5349118

چــرم طبیعی

صنایع چرم دیرینهصنایع چرم دیرینه
تولید و پخش انواع محصوالت چرمی

مدیریت: سید محمد ظهیرالدینی
کارگاه: 021-77623983

دفتر مرکزی: 021-77686526
فکس: 021-77686527 

همراه: 09123453082

عرضه کننده انواع چرم های طبیعی 
مدیریت: سلطانی

نشانی: سعدی شمالی – کوچه جابرزاده – پاساژ شرکا 
پالک26

تلفن: 021-36871340        021-33988492
همراه: 09122340718

دهنده

این کادر جایگاه 
تبلیغات شماست

واحد بازرگانی ماهنامه بازار واحد بازرگانی ماهنامه بازار 
چرم وکفشچرم وکفش

021-77628085-7

ماکت سازی زیره کفش کاپیتانماکت سازی زیره کفش کاپیتان
طراحی از روی عکس و مهندسی معکوس

مخصوص قالب های فلزی و پالستیکی
Cad, Cam, Cnc, 3dprint ساخت ماکت به روش

نشانی: شهرک صنعتی چهاردانگه- خیابان 23- بعداز بلوار خیابان سهند 
کوچه الوند- پالک 16

مدیریت: جعفری 09126436084
تلفن: 021-28424522

 maketsazi.kafsh :اینستا       www.maketsazi-kafsh.ir

ماکت سازی
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ypÞQÖñþìùñluþ@qìõó¾ñÏQ-Öçcþ
uBqðlûìByýò@èBRôOXùýrAR@qìBüzãBøþ

¾ñBüÐ^pïôÞ×{
ìÏpÖþGpgþAqOXùýrAROõèýlÿypÞQ:

kuPãBûOvQuBü{
kuPãBûOvQÚlïqðþAðõAÑqüpû(kìBÿìÏíõèþôkìBÿqüp¾×pkoWú)
kuPãBûOvQAðÏÇBÙ^pïôÚláôOßvõó
kuPãBûOvQv̂Hñlâþqüpûìh¿õÁqüpûøBÿ^ñlèBüú
kuPãBûOvQÂpGúôOvQKpxKñXúøBÿÖõèBkÿôKéýípÿAðõAÑÞ×{Aüíñþ
kuPãBûOvQWnJ@JAðõAÑÞ×þÞ×{ôAðõAÑKõOýò
kuPãBûOvQÎHõoGhBo@J^pï
kuPãBûOvQOpáoj^pïæuPõìPp
kuPãBûOvQuhPþuñYAEROHS

kuPãBûOvQð×õmKnüpÿìõAkUPOvQðýrû
kuPãBûOvQÞz{AðõAÑ^pï-OvQkôgQ-OvQKBoâþ
kuPãBûOvQv̂HñlâþqüpûGúoôüú-ôèãBðýrû

ðzBðþÞBogBðú:ÞpZ,WBkûÚrèd¿Bo,uùpAGýú,WñIÞíM,KéBá97
ðíBüñlâþOHpür-mAÞpÿ:21972564190

Oé×BÞwkÖPpOùpAó:36139544-120
øípAû:04348912190-58114537390

ÖéBcþ:04348531290
moc.ctfsa.wwwmoc.ihalaftanasnoomza.www

moc.oohay@muot_za:liam-E

ìByýò@èBRôglìBRÖñþ

ìByýòuBqÿocíPþ
uBqðlûôÆpAfkuPãBûÞ×þÆHþìñÇHÜGBðýBqyíBAq001OB008qôZkuPãBû

OroüÜ)ananab(

OB07AüvPãBûkôkAðvýPú^ùBooðäìByýòÞBðõAüp06,08,001AüvPãBûGB
ÚBGéýQOõèýl081-042-003qôZkouBÎQ

ðzBðþ:AOõGBóOùpAóuBôû,gpôWþ¾HByùp,GÏlAq¾HByùp,Þõ^ú
KpOõ,yíBoû4

Oé×ò:80246756-120øípAû:37711222190
moc.yrenihcam_itamhaR.www

moc.yrenihcamitamhar@ofni

ìBÞQuBqÿÞ×{ÞBKýPBó
uBgQìBÞQGBkuPãBû5ìdõo

uBgQÚBèIÞ×{Gúoô}UPT,CVP,UP,CNC,MAC,DAC

øípAû:48063462190
Oé×ò:39510266

ðzBðþ:OùpAó,üBÖQ@GBk,GéõAoìÏéîWñIKíMâBq,kAgêâBoAsAüpAó
¾ñÏQ,KéBá871

moc.liamg@123irafajduosam:liamG

ìBÞQuBqÿ

@üBAqOíBïÚBGéýQøBÿìBøñBìúGBqAop̂ïôÞ×{
gHpkAoül?

@üBìþkAðýlÞúkoOíBìþyùpøBÿÞzõoAq^BGùBoOBìBÞõAq
upgwOBgpìzùpGú¾õoRìõüpâþOõqüÐìþyõk.

@üBìþkAðýlÞúGpðløBÿìÇpfÞ×{ôìd¿õèBR^pìþkAgéþ
GBèBOpüòcÃõogõkoAkoÆõëuBëkoGBqAo^pïôÞ×{kAoðl.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ
kAgéþAÎîAqOùpAó,OHpürôìzùlÒpÖúkAok.

@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{AquBë0002ìýéBkÿüÏñþ61
uBëKý{koOíBìþðíBüzãBûøBÿ@ÿìl@üvØôoôq̂pïOpÞýú

ôðíBüzãBûøBÿuýíBáôOñýñä-OàAüPBèýBÒpÖú
kAyPúAuQ.

øí̀ñýòOBÞñõó^ñlüòGBokoðíBüzãBûøBÿ^pïôÞ×{ô
ìd¿õèBR^pìþyBoWú,kGþ,øñlôuPBó,^ýò,øñäÞñä

ôKBÞvPBóÒpÖúkAyPúAuQ.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{kAoAÿÞBìêOpüòGBðà

AÆéBÎBOþOõèýlÞññlâBó,GñßlAoAóôgpkûÖpôyBóÞýØ,Þ×{
ôìd¿õèBR^pìþkoupAupÞzõoAuQôÚBGéýQAouBëKýBìà
OHéýÓBOþ(sms)yíBOõèýlÞññlâBóìdPpïoAGpAÿOíBìþ@óøBkAok.

@üBìþkAðýlÞúOíBìþ@âùþøBÿOHéýÓBOþyíBÎéBôûGpìXéúko
ôJuBüQìBøñBìúGBqAôpïôÞ×{GúðzBðþ

ri.eohsdnarehtael.wwwGúÆõooAüãBókoZìþâpkk.
@üBìþkAðýlÞúGBqAo^pïôÞ×{OñùBìXéúAÿko¾ñØAuQ
ÞúÚBGéýQOõqüÐGpôyõo,ÞBOõèõå,uþkÿôuBüpìd¿õèBR
OHéýÓBOþyíBoAkoupAupÞzõokAoAuQôìÛBGêOàOàìõAok

OõqüÐylûGúyíBÞBoRôürüQOdõüêìþkøl.

OõèýlÿÞýØqðBðúcB¾ê
ìlüpüQ:kôkAðãú

Knüp}ðíBüñlâþKh{koupAupÞzõo
Oé×ò:41065663-620

øípAû:847626321903086445219091211955390
kÖPpÖpô}:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,gýBGBóì¿HBf,ðH{GBÕ

uLúuBèBo,uBgPíBóOXBo,ÆHÛúuõï,ôAcl8
Oé×ò:53764933-17458933-120

moc.gablesah.www

ÞýØ

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

صنایع چرم، کفش و نساجیصنایع چرم، کفش و نساجی

نمایندگی تبریز- ذاکری: نمایندگی تبریز- ذاکری: 0914652791209146527912  و     و   0914892435809148924358
تلفن تهران: تلفن تهران: 4450508344505083--021021        تلفکس تهران: تلفکس تهران: 7700138677001386--021021          

خدمات آزمایشگاهی

83yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

ypÞQog{OXBoR
oDýwøýBRìlüpû:øBkÿðXBoqAkû

ôAokARìõAkAôèýú¾ñÏQÞ×{
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóAðÛéBJ,Gýò^ùBooAûôèýÏ¿pô^ùBooAûÞBèY,ðH{

gýBGBógBoá,uBgPíBó859,ÆHÛúkôï,ôAclÒpGþ
Oé×ò:36300766ÖBÞw:66950766

moc.gnidarthshkar@ofni

OùpAóÖñp
ìlüpüQ:ÎBGlÿ

ÆpAcþôOõqüÐAðõAÑyBðäôÖñpøBÿÖõækÿÞ×{AüpAðþôgBoWþèõAqï
AôèýúÞýØôÞ×{

GBuBGÛúkogzBókoglìQ¾ñÏQÞ×{AüpAó
ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,oôGpôÿøPêyýpAq,KBuBs

AkDõó,Kçá61Oé×ò:71107933-57981133
øípAû:72322012190

ìõAkAôèýúôèõAqïOõèýlÞ×{

ypÞQGBqoâBðþ¾loAðýõuBkOXBoR
(GBìvEõèýQìdlôk)

(GpAkoAóôkôk)
ôAokÞññlûôOõqüÐÞññlûAðõAÑìõAkKéþüõoOBó¾ñÏQÞ×{

ðzBðþ:OùpAó,GBqAogýBï,WñIGBðàìéþ,yÏHúKB̂ñBo,uBgPíBóôüò,ÆHÛú

kôï,ôAcl1

Oé×ò:61ô51795155-76671655øípAû:15526212190

.PROCYGOLONHCETKETUA
AôOàOBüõAó

ìlüpÖpô}:gBðîGéýñlA
ÎpÂúÞññlûìõAkAôèýúOpìõKéBuPýàôAüõÿ@,AðõAÑKpxâpï

oôèpìýßvp,gÈGBqüBÖQ,OXùýrARKõkouBq,ìýßvpøBÿupÎQGBèB
ôgñàÞññlûôAðõAÑÚBèIÞ×{KþôÿuþôAÿôÿ@KõOýòGBoAðþôAuLpR

Oé×ò(OBüõAó):95273122-4-688+
Ößw(OBüõAó):64983122-4-688+

Aüíýê:wt.ten.dees@ketua

ôJuBüQ:wt.moc.edartnawiat.ketua

ypÞQÞBoðõ
ôAokÞññlûOíBïìByýò@èBR¾ñÏPþkôgQôGp},Þ×ByþôupAWþ

ðzBðþ:gýBGBóWíùõoÿ,GBÕuLùvBèBo,Þõ^úAìýl@qkAkühõAû,
Þõ^úìË×pÿ,uBgPíBóÞBoðõ,KéBá54,ÆHÛúAôë

Oé×ò:31566933-98151133-120
moc.yrenihcamonrak.www

OéãpAï:q5wfbran9gndi1b-dGlJ_b/tahcniog/em.margelet//:sptth

AüñvPBâpAï:yrenihcam.onrak/u_/moc.margatsni//:sptth

ìBoAüBoÿkøýlôAqìBüBoÿGhõAøýl

ìdà
ìõöuvúÿgýpüúcíBüQAqÞõkÞBóìHPçGúupÆBó

AâpìBüêGúKzPýHBðþAqÖÏBèýQøBÿìdàøvPýl:
yíBoûcvBJ00062827,

GBðàOXBoR,yÏHúðýBôoAó,Þl583
yíBoûcvBJ6161,GBðàÞBo@Öpüò

yíBoûcvBJ57/2222,GBðàuLú,yÏHú^ýno
yíBoûcvBJAoqÿ950041,

GBðà¾BkoAR,yÏHúÚBDîìÛBï,Þl5441
gro.ytirahc-kaham@ofnigro.ytirahc-kaham.www

oAøñíBÿ^pïôÞ×{

61Aèþ91Öpôoküò6931
AqÒpÖúìXéúGBqAop̂ïôÞ×{ko

ðíBüzãBûøBÿ@ÿìl
(ìlÞ×{ôÞýØ)AuPBðHõë

GBqkülÖpìBüýl

@ÿìl
1Aèþ3AoküHùzQ6931

AqÒpÖúìXéúGBqAop̂ïôÞ×{ko
ðíBüzãBûøBÿOßvLõOHpür

(ìByýò@èBRôìõAkAôèýúÞ×{)
GBqkülÖpìBüýl

OßvLõ

    کفی طبی کیمیا    کفی طبی کیمیا

SPONGE، FOAM، EVA تولید کننده کفی های طبی

تلفن: 021-36463546

همراه: 0912-2596395

شرکت سی سو پلیمرزرنماشرکت سی سو پلیمرزرنما
مدیر عامل: فاطمه فاتح

تولید کننده: انواع پلی اوره تان گرید کفش و صندل، چسب، رنگ
دفتر مرکزی: قم – جاده کاشان – بلوار خلیج فارس – کوچه 16 

)عالیباف( – ساختمان کارآفرین – طبقه 5 – واحد 516  
کدپستی: 3714131251

025-37405097 تلفن: 025-37405040 
موبایل: 09122514744 فکس: 025-37405049  
www.sisupz.com  E-mail: sisupz.com

ماشین سازی سامماشین سازی سام
مدیریت: میثم رحمتی

 ،PU مشاور، طراح و سازنده ماشین های خطوط زیره کفش
کفی طبی، فیلتر خودرو، دستگاه پخت الستیک و چیلرهای 

خنک کننده
نشانی: تهران، جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، شهرک صنعتی 

ایده آل صنعت سبالن)ده حسن(، شاهچراغی سوم، پالک 11
تلفن: 56584895-021     فکس: 021-56587321

همراه: 0912-4127357

مواد اولیه و لوازم تولید کفش

نماینده انحصاری:نماینده انحصاری:
 شرکت شرکتMELAMINMELAMINتولید کننده انواع قدک های حرارتی و حاللی در کشور اسلوونیتولید کننده انواع قدک های حرارتی و حاللی در کشور اسلوونی

 شرکت  شرکت PIDIGIPIDIGI تولید کننده انواع ورقه های سلولزی )تکسون( در کشور اسلوونی تولید کننده انواع ورقه های سلولزی )تکسون( در کشور اسلوونی

 شرکت  شرکت BARTOLIBARTOLI تولید کننده انواع فیبرهای صنعتی در کشور ایتالیا تولید کننده انواع فیبرهای صنعتی در کشور ایتالیا

 شرکت  شرکت SPUMATEXSPUMATEX تولیدکننده انواع فوم های التکس در کشور اسپانیا تولیدکننده انواع فوم های التکس در کشور اسپانیا

 شرکت  شرکت PEMSPEMS تولید کننده انواع فنر و قطعات فوالدی در کشور اسپانیا تولید کننده انواع فنر و قطعات فوالدی در کشور اسپانیا

 شرکت  شرکت FLEXOSPUMAFLEXOSPUMA تولیدکننده انواع فوم های  تولیدکننده انواع فوم های PUPU  در کشور پرتغال  در کشور پرتغال

 شرکت  شرکت EUROMATRICIEUROMATRICI تولیدکننده انواع قالب های فرم در کشور ایتالیا تولیدکننده انواع قالب های فرم در کشور ایتالیا

 ارائه کننده انواع قدک های حاللی و منسوجات نبافته ساخت کشور چین ارائه کننده انواع قدک های حاللی و منسوجات نبافته ساخت کشور چین

نشانی: خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ شرکا نشانی: خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ شرکا –– طبقه همکف  طبقه همکف –– واحد  واحد 1313

تلفن: تلفن: 3395916733959167   فکس:    فکس: 3397326633973266  

  WWW.ZAR-CHARM.COM

EMAIL: ZARCHARM@YAHOO.COM
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ìd¿õèBR^pìþ

ypÞQðýéõp̂ï
(uùBìþgBÁ)

ìlüpÎBìê:AìýpyíýpAðþ
OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïøBÿuHàôuñãýòôuBæìHõo

ðzBðþÞBogBðú:^pìzùpôoAìýò,ÞByBó2,GýXBo1
Oé×ò:96207763-96507763

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,ÞõÿGhBoA,uBgPíBó
GñþøByî,ÆHÛúAôë,Kçá3

øípAû:31005322190
moc.oohay@rehtaelooliN.:liam-E

ypÞQp̂ï@ÖPBJKBox
OõèýlÞññlû@uPpÖBðPrÿ,oôüúôÞý×þ

ðzBðþÞBogBðú:ìzùl,yùpá¾ñÏPþ^pìzùp,GéõAo¾ñÏQ,
gýBGBóOéB},ôAcl4031ô3031

Oé×BÞw:05335523-150
Oé×ò:05335523-15006335523-15007335523-150

ìlüpÎBìê:WõAkKõoìñÇÛþ05833115190

¾ñBüÐp̂ïKýzPBq
ìlüpÎBìê:ÎéþÎvãpÿ

OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïøBÿuHàôuñãýòyBìê^pïâBôÿ,Grÿ
ìõokì¿pÙko¾ñBüÐÞ×{ôÞýØ,èHBxôìHéíBó

ðzBðþÞBogBðú:ôoAìýò,^pìzùp,GýòGéõAoèpuPBóôÞpkuPBó,gýBGBó
kôï,ìùpAó5,yíBoû74

Oé×ò:2-03207763-ÖBÞw:33207763
øípAû:99099112190

^pïÆHýÏþ
oAøñíBÿ^pïôÞ×{

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

Þ×{ôqüpûOpWBó
ìlüpÎBìê:oÂBOpWBðþ

OõèýlÞññlûÞ×{ôAðõAÑqüpûÞ×{
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóÊùýpAèBuéBï,gýBGBóyùýlì¿HBf,Kçá961,

Oé×òkÖPp:77-47431677ÖBÞw:87431677
Oé×òÞBogBðú:35660866

P&P
âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþKBGúKB

OõèýlôÎpÂúAðõAÑqüpûøBÿR.T-U.P-C.V.P

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,
ìXPíÐOXBoÿAìýò,ÆHÛúqüpøíßØ,KéBá3

cÜâõ
Oé×ò:36658933-88363933

øípAû:31643232190

qüpû

âpôûOõèýlÿ¾ñÏPþqüpûÞ×{YKS
OõèýlÞññlûRT,UP,C.V.P

ìlüpÎBìê:ìdílÒéBìþðtAk68928812190
ìlüpÖpô}ôìBèþ:cíýlðýàqAk37871212190

ìlüpOõèýl:ÎéþÒéBìþðtAk74530562190
ðzBðþ:OùpAó,GBÕuLúuBèBo,Þõ^úì¿lÚþ,KBuBs@qAkÿ,KéBá2

Oé×ò:03701933-21903933-80055063-120
Oé×ßw:23975063

WÏHúuBqÿôÞBoOò

âpôûOõèýlÿp̂ìýñõ
OõèýlÞññlûAðõAÑìd¿õèBR^pìþ

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:ÞpZgýBGBóÖpôÒþKéBá822
Oé×ò:9006022362083248223620

OéãpAï:oconimrahc/em.t

AüñvPBâpAï:pourg.onimrahc

moc.onimrahc.www

نشانی:نشانی: تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ مهدی 
همکف، پالک 24       تلفن:تلفن: 33910730 - 36055008 - 021  

تلفکس:تلفکس: 36057932        واتساپ شرکت: واتساپ شرکت: 09361217873

نشانی: تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، 
کوچه مصدقی، پالک 14/1

تلفن: 021-33994449        021-33943922
تلفکس: 021-33938979

مدیر تــولید: 09125005069 )عبدی(
مدیر فروش: 09122169492 )جمالی(

استیـل پـااستیـل پـا
TPU-PU-PVC تولیدکننده انواع زیره

زیره همراهزیره همراه
 دوست قدم به قدم دوست قدم به قدم

 Termo , Eva , Tps , Pvc تولید کننده انواع زیره های
مدیریت: آقازاده 

نشانی: بازار- تکیه منوچهرخانی- پالک 32
دفترمرکزی:

021-55810429    021-55895400 
فکس: 021-55898797

صنایع زیره کفش پاسصنایع زیره کفش پاس
رئیس هیت مدیره:رئیس هیت مدیره: مهدی حاج قاسم       مدیرعامل: مدیرعامل: افشین بیگلری

PU. TR. TPU. PVC تولیدکننده انواع زیره های
دفتر فروش:دفتر فروش: تهران، سعدی شمالی، کوچه بیمه، پالک 18، طبقه اول

تلفکس: تلفکس: 33964897 – 33924401 – 09123376223
کارخانه:کارخانه: شهرقدس، میدان قدس، انتهای خیابان چمن، انتهای 

کوی الهی، درب سبز، پالک 7
09121249276           46897046-8

WWW.PARSSOLES.COM         INFO@PARSSOLES.COM

زیره

آدرس: تهران – بزرگراه آیت اهلل سعیدی
شهرک صنعتی چهار دا نگه - خیابان 15 

)خیابان هفتم آهن کاران( پالک 40
تلفن: 4- 55266193 – 021     

همراه: 2046313 – 0912                      4162759 – 0912 

قالب سازی پویاقالب سازی پویا
طراحی، مهندسی معکوس و ساخت انواع 

قالب تزریق مستقیم کفش 
یک رنگ و دورنگ به روش

 CNC با دستگاه  CAM و  CAD 

قـــالبســازی

قالبسازی زاگرسقالبسازی زاگرس
 طراحی مهندسی معکوس و ساخت انواع قالبهای کفش

  CNC با دستگاه  CAM,CAD به روش
 سازنده انواع قالبهای تزریق مستقیم کفش، کانوایر)تک رنگ و دورنگ(

با بهترین و پیشرفته ترین نرم افزارهای روز دنیا
در اسرع وقت با بهترین کیفیت

کیفیت اتفاقی نیست، سابقه نشانگر آن است

مدیریت : ایرج محمدعلی
ایرج محمدعلی 09121882856         رضا محمدعلی 09122837085
نشانی : تهران، بزرگراه آیت اهلل سعیدی ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، 

خیابان 15/5 نیرو پالک 25
تلفن : 55264002-021   تلفکس: 021-55264001
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ÚBèIuBqÿAüpAóÖBOe
AôèýòOõèýlÞññlûÚBèIøBÿAuPBðlAokìBøý̀úÞ×{GBkuPãBûCNC

AüPBèýBüþkoAüpAó
ìlüpüQ:ÎéþìÏBÖþOùpAðþ

kÖPpìpÞrÿ:OùpAó,uÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,KBuBsìùlÿ,yíBoû9
Oé×ò:69034933-120

69664933-120
44426933-120

moc.ochetafnari@ofnimoc.ochetafnari.www

yíBoû181Au×ñl5931ôÖpôoküò6931

p̂ï¾Bèe
ôAokARWlülOpüòôìpÒõJOpüò

^pïøBÿì¿ñõÎþìõokì¿pÙÞýØôÞ×{
ìlüpüQ:¾Bèegpï@oAüþ

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,GòGvQ
Aôë,KéBá3,ÆHÛú2

ðzBðþkÖPpÖpô}:gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,KéBá15
Oé×ò:20251133ÖBÞw:05940933

moc.helasmrahc.www

SPL
A¶ëKþA¶x

ìlüpÎBìê:cvò¾×pÿ
ôAokARWlülOpüòôìpÒõJOpüò^pïøBÿì¿ñõÎþìõokì¿pÙÞýØô

Þ×{GBìñBuIOpüòÚýíQ
ðzBðþ:OùpAó,gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úGhBoA,Kçá33Úlüîô32Wlül

Oé×ò:09411933ô98811133ÖBÞw:49532933
øípAû:32014432190

ypÞQp̂ìvBqAó¾lÙìzùl
oc.dahhsamfadaSnazasmrahC

OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïì¿ñõÎþCVP/UP

(yBìêÞ×zþ,Þý×þ,ìHéþ,èHBuþ,gõkoôüþô...)
ðzBðþÞBogBðú:ìzùl,WBkûÞéBR,ìÛBGêyùpá¾ñÏPþìzùl,

ðH{gýBGBó¾ñÏQ
Oé×ò:2-16445423-150ÖBÞw:09035423-150

ðzBðþkÖPpìpÞrÿ:ìzùl,gýBGBóìÇùpÿyíBèþ,ìÇùpÿyíBèþ6,GÏlAq^ùBooAû
Aôë,KéBá9/671

Oé×ò:28253273-150ÖBÞw:26253273-150
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تولید کننده کفی EVA و تولید کننده پارچه کفی
تلفن: 09126041248 )سلطانی (
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ترین های چرم و کفش

با سالم و احترام
از همکاران و تولید کنندگان محترم جهت تولید در زمینه کیف و اکسسوری 

چرمی زنانه دعوت به عمل می آید.

لطفا در صورت داشتن شرایط الزم به شماره واتساپ  09358261838  
آقای یارسیان، پیام ارسال نمایید.

الزم به ذکر است، موجود بودن نمونه از کاالهای تولید شده با کیفیت و توانایی تولید انبوه 
با امکان بازدید از کارگاه از شرایط الزم مورد نظر می باشد. 

چــرم مصنوعــی
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نشانی کارخانه:نشانی کارخانه: استان البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر،
بعد از میدان دوم، نبش خیابان مهر
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شرکت تولیدی صنعتی چرم ارغوانشرکت تولیدی صنعتی چرم ارغوان

Produce and Industry coProduce and Industry co

چرم صالحچرم صالح
تهیه و توزیع انواع چرم مصنوعی در مدلهای روز

مدیریت: صالح خرم آرائی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعدی شمالی، باغ سپه ساالر
کوچه جابرزاده، پالک 45

تلفن: 33115202- 021 فکس: 33904950 – 021
همراه: 09121126073
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شهرابی فراهانی:شهرابی فراهانی: 09122471070        مجتهدی:مجتهدی: 09125005099

نشانی فروشگاه: خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ سرزمین چرم، پالک9
تلفن: 33947219-33117051-33903225    تلفکس: 33971389

نشانی دفتر: خیابان سعدی شمالی، روبروی هتل شیراز، پالک 474، واحد یک    
تلفن: 33958941-021                  فکس: 36614853

email:topcharm2012@hotmail.com

چـرم تــاپچـرم تــاپ
شرکت تولیدی یکتا چرم مدرن شرقشرکت تولیدی یکتا چرم مدرن شرق

تولید، تهیه و توزیع انواع چرم مصنوعیتولید، تهیه و توزیع انواع چرم مصنوعی
کاربرد در صنایع مبلمان، کیف، کفش، سررسید، خودرویی و آستریکاربرد در صنایع مبلمان، کیف، کفش، سررسید، خودرویی و آستری

 PVC,PU - PVCتولید کننده چرم مصنوعی و ورق های
جهت مصارف کیف، کفش، مبل، سررسید 
و مصارف داخلی اتومبیل و ورقهای صنعتی

دفتر مرکزی: تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد 15
تلفن: 88991842-021                  فاکس: 021-88991843

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان آزادی، خیابان سوم، 
شرکت تولیدی فومکار

هـمراه: 09121184738        تلفن: 086-42342626-9 
        www.foamkar.com                       info@ foamkar.com

شرکت تولیدی فومکارشرکت تولیدی فومکار


