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سخن سردبیر

  متفکران متعددی هستند که به ما می آموزند تنها راه رهایی از درد و رنج، زندگی کردن در »حال و اکنون« است. 
اما از این ســخن تعابیر غلطی صورت گرفته اســت. منظور از زندگی در حال این نیست که مثال اگر من پنج میلیون 
تومان در جیب دارم و باید ده روز دیگر مثال سه میلیون تومان اجاره خانه بدهم، به خودم بگویم بیا »در حال زندگی 
کنیم« و با این پول امروز به یک ســفر ســه، یا چهار میلیونی بروم. در خصوص زندگی در حال یک فیلســوف آلمان 
مثال ارزنده ای زده است. او می گوید زندگی در حال مثل زندگی زندگی پرنده در آشیانه است. پرنده آشیانه می سازد 
برای زندگی، برای پیدا کردن جفت، برای جوجه آوری، برای جمع آوری غذا، برای اســتراحت. و نیز از آشــیانه اش به 
مســافت های نزدیک پرواز می کند برای جفت یابی، غذا یابی و مانند آن. امــا این پرنده تمام زندگی اش حول و حوش 

آشیانه و با توجه به آشیانه است و به »دور و دراز« کاری ندارد.
از این منظر زندگی در حال یعنی به اکنون و آینده های نزدیک فکر کن و به دورها و خیلی دورها توجه نداشــته 

باش. 
واقعیت این اســت که ما در کشــوری زندگی می کنیم که نمی توان به وضعیت ها و آینده های دور توجه کرد چون 
هیچ چیز معلوم نیست.  اما به مانند پرنده باید تا حدودی پرواز کرد و گشت های حتی چند ساعته در اطراف آشیانه 

زد تا به نیازهای خود رسید.
این مقدمه برای آن آمد که بگوییم، درســت است که نمی دانیم در سال های دور این کشور چه رخ خواهد داد اما 

برای امروز و آینده نزدیک باید برنامه داشت.
متاســفانه صنعــت ما در طی این ســال ها از بیماری های مختلفــی رنج می برد که از جمله آنهــا عقب افتادی و 
فرسودگی است. صنعت ما فرسوده و خیلی از زمان حال عقب است. برای بقاء و رشد الزم است فکری کرد. تکنولوژی 
مورد اســتفاده در صنعت کفش ما با آنچه امروز درجهان اســتفاده می شود خیلی فاصله دارد. تخصص های مرتبط از 
آموزش هــای جدیــد بهره کمی دارند. این آموزش فقط در حوزه فنی و تولید نیســت بلکه در برنامه ریزی، بازاریابی، 
طراحی، مد و مانند آن هم خیلی عقب هستیم. از سوی دیگر تنوع در تولید مطلوب نیست. طیف متنوعی از نیازهای 
کفش وجود دارد؛ از کفش های رســمی و مجلســی تا اسپورت که هر کدام از آنها برای تولید به ملزومات خاص خود 

نیاز دارند.
به رغم تنگناهای موجود در بخشــی از حوزه صنعت، صاحبان وشاغالن آن به کرات از متخصصان خارجی دعوت 
می کنند تا با حضور در ایران و انجام نشســت ها، به فهم و شــناخت تازه دست پیدا کنند. این پدیده در عرصه صنعت 
کفش کشــور بسیار کم رمق است. حتی مراکز دانشــگاهی و تخصصی در حوزه کفش و چرم، تقریبا در کشور وجود 
ندارد یا جدی نیست. اینها ضرروت ها، خالء ها و بایدهای اقتصاد کفش است که بدست آورد و رسیدن به آن در زنجیره 

افراد شاغل و دارای منافع از این صنعت تاثیر مثبتی خواهد داشت.
در این میان نهادهای صنفی مرتبط با حوزه چرم وکفش می توانند و ضروری اســت با برقراری ارتباطات و تعامل 
با ســازمان ها و وزارتخانه های باالدستی، این اطالعات و تسهیالت را به اعضای خود عرضه کنند و هم زمان شرکت ها 
و موسســات پرتوان در این حوزه الزم است خود نیز راســاء در خصوص این موارد اقدام کنند. تحقق اقدام در جهت 
مواردی که گفته شــد فراتر از بیان یک ســلیقه یا پیشنهاد اســت. این موارد یک ضرورت تام است که بدون آن در 
آینده ای نه چندان دور بازاری نمی توان داشــت و به عکس با در دســت داشتن اقدام در جهت تحقق این ضورت ها به 

زودی می توان بار دیگر بازار تقاضا را گسترده تر کرد.
قرار نیست درب ها فقط بر همین پاشنه بچرنند. پس باید آماده بود برای روزی که درب ها بر روی افق تازه باز شود. 

این افق یک رویا نیست. تاریخ و دانش اجتماعی و اقتصادی می گوید که افق تازه محقق خواهد شد.

زندگی در حال؛ همچون پرنده درآشیانه
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سادگی، طبیعی بودن، شگفتی 
روند مد پایییز و زمستان آینده

دورانی که در آن به ســر می بریم از لحاظ فهم 
تازه ترین روندهای بهپوشی چالش های جدیدی 
ایجــاد می کنــد. همه گیری کرونا باعث شــده 
ارزش هــا و وضعیــت ما عوض شــود و فناوری 

در حال خلق جهان جدیدی اســت که باید در 
آن خودمــان را از نو پیدا کنیــم و جلو برویم.  
سبک کلی بازگشــت به طبیعت، اتکا به نیروی 
برانگیزاننده آن و تفســیرهای نو از نگرش های 

نیاکانمان است.
 نمایشــگاه میکام ســاالنه دو بار در شهر میالن 
ایتالیــا برگزار می شــود تا شــرکت کنندگان 
ایتالیایــی و بین المللی و بهره بــرداران مهمان   
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بتوانند از روندهای پاییز/زمستان ۲۰۲3-۲۰۲۲ 
که مانند همیشــه دبلیو.جی.اس.ان شناســایی 
کرده و ســه مضمون متمایز از دل پیچیدگی ها 
بیرون کشیده اســت به الهام گیری های تازه ای 
دســت بزنند. ایــن مضمون ها کــه تصویری از 
فرهنگ باشــکوه و رو به تکامل زیبایی شناسی 
به دســت می دهند عبارتند از: ســادگی لبریز، 

طبیعت از نو ریشه دوانده و شگفت زده.

سادگی لبریز
مبنای این مضمون رویکردی ارزش نگر است که 

با اتکا به مواد خــام، رنگ ها، طراحی پودمانی و 
فراورده های ماندگار زندگی روزمره را برمی کشد.
این روند با عرضه کردن محصوالتی شــیک و با 
دوام پشــتیبان طراحی مردمی اســت و زندگی 
ما را بهبــود می دهد. راحتی و کیفیت دســت 
به دســت هم می دهند تا محصــوالت جلوه ای 

نوکالسیک پیدا کنند.
با توجه به آن که خانه همچنان کانون کار، رفاه 
و نقش آفرینی است مصرف کنندگان به رهیافت 
دقیق تری در قبال محصوالت اطراف شــان روی 
می آورند. همــه چیز از بهپوشــی و غذا گرفته 

تــا زیبایی و طراحــی داخلی در پرتــو قابلیت 
یکپارچگی آن ها با ســبک زندگی سیال تر و در 
هم تنیده و ارزش افزایی به آن سنجیده می شود.
و  چندکارکــردی  نــی،  پودما محصــوالت 
سنجش پذیر هستند، تطبیق پذیری و سازگاری 
را تضمین می کننــد و دلپذیری و اصالت طرح 
را جلوه می دهنــد. رنگ ها و مواد خام هم نقش 
قوی تری ایفا می کنند تا به طراحان امکان دهند 
پیوســتگی بین فصول و مجموعه ها را تضمین 

کنند.
خالصه کالم آن که این کال  روند خوش بینانه بر 
شالوده هایی محکم استوار است که حال و هوایی 
شــخصی و دلپذیر به زندگی روزمره می افزاید. 
گرمای محصوالت طراحانــی در آن جلوه دارد 
که ارزش شــان در درازمدت نمایان می شــود و 
برای پیش رفتن و زیســتن با امکانات کم تر به 

خوش قلبی اتکا دارد.

طبیعت از نو ریشه دوانده
در ایــن روند ســبک زندگی بیــرون از خانه، 
محلی گرایی و احترام به طبیعت محوریت دارد. 
طرح های چندکارکردی، موادخام زیست پایدار و 
ریزه کاری های اســتادکارانه مولفه های کلیدی و 
ارزش افزا به محصول نهایی اســت. این کال  روند 
بر ارزش هایی صحه می گــذارد که پیونددهنده 
ما بــه طبیعت، میراث فرهنگی، هنر دســتی و 
اجتماع اســت و مشــخص می کند چگونه حتی 
وقتی راه های نو جدا از هم به نظر می رســند از 

آن ها پیروی کنیم.
طبیعــت در ایــن دوران وانفســا شــفابخش و 
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همبســتگی آفرین مهمی اســت و این روند هم 
رابطه همزیســتی ما با طبیعــت را مورد کند و 
کاو قرار می دهد. باید با اســتفاده از فرایندهای 
زیســت پایدار و احیاگر از طبیعت پاسداری کرد 
و با محصوالت سازگار با محیط بیرون خود را از 
آن مصون نگه داشت. باید در طبیعت کند و کاو 
کرد و آن را در فضاها و محصوالت خود گنجاند. 
اگر از مواد خام به صورت کاربردی استفاده کنیم 
طبیعت به طرح ها شــکل می دهد و می توان با 
تمرکز بر الگوها،  بافت ها و تفسیر مجدد رنگ ها 

از آن الهام گرفت.
سازه های ســازگار با زمین، تولید محلی دارای 
اثرات منفی کــم و ســنت ها و آیین های کهن 
الهام بخــش تحوالت تازه ای در این روند اســت  
و ایــن نکته در مورد علم و فنــاوری هم صدق 
می کند. به ویژه با اتکا به پیشــرفت های طراحی 
سازگار با محیط زیست می توان به جهان بیرون 

نزدیک تر شد.
وقتی وارد قلمروهای تازه ای شویم و در سال های 
آینده پیوندهــای تازه ای برقرار کنیم ارزش های 
طبیعت، میراث فرهنگی، اســتادکاری و اجتماع 
پایه ساز احیا و پایداری می شود و ما را برای تولد 

مجدد مهیا می کند.

شگفت زده
این رونــد تجمیع کننده مضامیــن دیجیتالی و 
کردارهــای کهن اســت و کیفیت هایی منحصر 
بــه فرد به لــوازم جانبی، پایپــوش و جواهرات 
می افزایــد به طوری که به طرح هایی خیال انگیز 
و فراســوی واقعیت فیزیکــی و مجازی پرو بال 

می دهد.
فنــاوری قلمروها و هویت ها را به هســتارهایی 
در اندازه صفحه نمایشــگر فروکاســته است اما 
آیا انســانیت ما را هم تقلیل نداده اســت؟ روند 
شــگفت زده به جهانی از نــو توازن یافته میدان 
می دهد که در آن فناوری الهام بخش شگفتی و 

علم الهام بخش عواطف است.
نیروی گسست آفرین همه گیری کرونا سبب شد 
فناوری شــتاب گیرد چون هم ضرورت داشــت 
هم گریزگاهی به دســت مــی داد. به طوری که 
به ما فهماند فناوری تا کجا می تواند پیش برود. 
طراحان ناچار شــدند نگرش دیجیتالی داشــته 
باشــند و خالقیت جدیدی در حال سر برآوردن 
اســت که مرزهــای فیزیکــی را در می نوردد و 

تمایز بیــن واقعیت مجــازی و واقعیت کهن و 
آینده نگرانــه را هر چه بیش تر محو می کند. افق 
جدیدی نمایان شــده که خیــال ورزی، علم و 

شگفتی جادویی متاورس را در بر می گیرد.
هویت شــخصی به سوی شــکل های تجربی تر 
الهام  و اغراق آمیزتــر جلوه گــری می رود کــه 
گرفته از زیبایی شناسی فضای سایبری و سبک 
سورئالیستی است. فناوری کاربرپسند دارد نقش 
مهم تــری پیدا می کنــد و از روبات های مفید و 
دســتیارهای هوش مصنوعی گرفته تا افزاره های 
صفحه لمسی ابتکاری را در برمی گیرد. رنگ های 
جســورانه، مواد خام باشــکوه، ســطوح نرم و 
ابریشم وار درتمامی رده های محصوالت محوریت 

دارند.
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پسند روز

گفــتار، تــز، خالقــیت
وقتی کســی با جســتجوهای خود به یک فهم 
جدید می رسد، گفته می شود که او به گفتاری 
تازه دســت یافته است. وقتی که این فرد نتیجه 
یا گفتــار تازه اش را با مــا در میان می گذارد، 
برای ما به عنوان یک »گفته« اســت. به عبارتی 
وقتــی ما از مجموعه ای اطالعــات به یک فهم 
جدید می رســیم به »گفتار« رســیده ام. وقتی 
گفتارهــای کســی را در قالب کتــاب، مقاله و 
ماننــد آن می خوانیم بــرای او »گفتــار« بوده 
اما بــرای ما یک »خبر، اطالع یا گفته« اســت. 
فــرق بین آنها که صاحب نظر هســتند با ما که 
نظرات آنها را می خوانیم در همین است. آنها به 

»گفتار« رسیده اند و ما هنوز در دوره جمع آوری 
»گفته«های دیگران هستیم.

در مورد »تــز« دادن هم همین اســت. فرد به 
عنــوان متفکر، محقق و مانند آن با مشــاهده و 
تجربه و مطالعه به یــک »تز« یعنی نظر جدید 
می رسد. اما ما فقط آن را تز را می خوانیم و با او 

یا هم نظر می شویم و یا مخالف.
گروهایی که دارای »گفتار و تز« هســتند خیلی 
محدود اند و اینها هســتند که به آنها انسان های 

خالق می گوییم.
در ایــن عکس ها نیز هنرمنــدان طراح کفش از 
تماشا و مشــاهده یک »چیز« به طرح و نظری 

جالب و خالقانه در مورد طرح کفش رســیده اند 
و هــر کدام از دریچه و منظری، دید و فهم خود 
از آن »چیز«ها )از یک شــاخه درخت گرفته تا 
فرمان یک اتومیبل کالســیک( در طرح کفش 
تزریــق کرده انــد. اوج کار ها ظرافــت در نگاه و 
تبدیــل آن به طرح و فرمی برای یک چیز کامال 
بی مربوط به آن )مثل خط شــروع مســابقه دو 
میدانــی به طرحی بــر روی کفش اســپورت( 
اســت. این نوع خالقیت فقــط با تجربه و دیدن 
دقیق و شناخت کامل از موضوع بدست می آید. 
زیبایی هــای جهان را در همه عرصه ها این گروه 

از انسان ها خلق می کنند.

حرکت و سرعت به 
عنوان عنصر اصلی انتخاب 

شده و برای کفش اسپورت در 
نظر گرفته شده است. رنگ آن، 

نشان دهنده جدیت و نوعی 
خشونت نرم است و از فانتزی 

بویی نبرده است.

1
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بوم نقاشی که بر روی 
آن مجموعه ای از رنگ ها برای 

خلق یک نقاشی ریخته شده، خودش 
تبدیل به یک تابلو شده و از ترکیب و کنار 

هم نشستن رنگ های تیره برای طراح رنگ 
کفش استفاده شده، کفش فرم کالسیک 

دارد و چرم براق آن ارتباط تناسب 
عجیبی برای رنگ های بوم نقاشی 

بدست داده است.

3

عناصر شکنندگی 
ظرافت و پیچ و تابی به مثابه یک 

حرکت رقص یا حرکت ساقه در هنگام 
وزش نسیم، به عنوان عناصر الهام بخش 
برای طراحی کفش انتخاب شده. ساقه 
ظریف انگور، پاهایی با ساق ظریف و 

شخصیتی اهل بزم و میهانی را 
می طلبد.

2
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در این عکس نیز به مانند 
عکس دوم ) بوم رنگ نقاشی( 

ترکیب رنگ و ساقه گیاه الهام بخش 
بوده که البته به نظر می رسد کار چندان 

خالقانه ای صورت نگرفته است. این صندل اگر 
چه زیبا و راحت به نظر می رسد اما قطر پاشنه 

و زیره کفش با ظرافت ساقه گل هم خوانی 
ندارد و فقط طرح واره های بافت ساقه 

گل را در زیره و پاشنه استفاده 
کرده است.

4

این کفش 
نمی تواند نمونه یک 

استفاده خالقانه 
باشد.

5

اما شکوه این مجموعه در 
این کفش است. اینکه طراح توانسته 

فرمان و داشبود یک ماشین کالسیک را اینگونه 
درطراحی کفش بکار برد که کفش نیز وضعیت 

کالسیک به خود بگیرد، کم نظیر است. الویس پریسلی 
و فرهنگ دوران او را هم در قاب تصویری که از داشبود 
ماشین است می توان دید و هم در فرم و طراحی این 

کفش. شراره های آتشی که از اگزوز این ماشین ها 
خارج می شد به خوبی می توان در این کفش 

دید. به نظر می رسد این طراحی سرآمد 
مجموعه پیش روی باشد.

6
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لرســتان با دارا بودن بیش از ۶.۵ میلیون واحد دامی سبک و 
ســنگین به عنوان قطب دام پروری کشور مطرح است که این 
استعداد در کنار دیگر شاخصه هایی چون نزدیکی به بازارهای 
کشورهای عربی حوزه خلیج و فارس و عراق می تواند به عنوان 
یکی از موفق ترین کارخانه ها پوست و چرم، خود را مطرح کند. 
متأسفانه کارخانه پوست و چرم خرم آباد سالهاست که در اغما 
به ســر می برد و با در اختیار داشتن هکتارها زمین و سوله در 
رکود و تعطیلی کامل است. اخیراً خبرهایی از تخریب سوله ها، 
ماشین آالت، تجهیزات همچنین تغییر کاربری این کارخانه به 

گوش می رسد.
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
در گفت و گو با خبرنگار مهر در ســخنانی با اشاره به آخرین 
وضعیت واحد پوست و چرم خرم آباد گفت: این کارخانه متعلق 
به بنیاد مستضعفان بوده، این نهاد نیز در سال ۹۰ آن را به یکی 
از سرمایه گذاران بومی استان واگذار کرده است. اما این سرمایه 
گذاران موفق به اخذ تسهیالت برای بازسازی، نوسازی و تولید 

محصوالت جدید مدنظر خودشان نشدند.
وی بــا بیان اینکه االن بین شــرکای این کارخانه اختالف 
وجود دارد و موضوع تخریب سالن های تولید، جمع آوری و 
فروش ماشین آالت آن به دلیل همین اختالف بین شرکای 

کارخانه است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: 
با توجه به نوع واگذاری که از طرف بنیاد مستضعفان با مالک 
صورت گرفته، هیچ گونه تعهدی در راستای راه اندازی مجدد 
و حفظ کاربری کارخانه ذکر نشــده است. وی تاکید کرد: این 
کارخانه یکی از واحدهای صنعتی با سابقه استان است و ما این 
آمادگی را داریم در صورتی که سرمایه گذاران اختالف خود را 
حل کنند، برای صدور مجوزهای الزم، تأمین منابع مالی، ثبت 

سفارش برای ورود ماشین آالت و... اقدام و همکاری کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در برنامه توسعه 
صنایع نساجی، کیف و کفش باید قیمت و کیفیت نیز مورد 
توجه قرار گیرد، گفت: باید بتوانیم با ایجاد رقابت ســالم 
زمینه توســعه و شــکوفایی این صنایع را در کشور فراهم 
کنیم. بر اســاس این گزارش جلسه بررســی راهکارهای 
توســعه زنجیره صنعت پوشاک، چرم، کیف و کفش اواخر 
خرداد ماه گذشــته به ریاســت معاون اول رییس جمهور 
برگزار شــد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سابقه 
دیرینه ایــران در صنعت نســاجی و تولید کیف و کفش 
گفت: این صنعت در گذشــته صاحب بازار بین المللی بود 
که متأسفانه سهم زیادی از این ظرفیت و توانمندی دچار 

آسیب شده و بخشی از  بازارها از دست رفته است.
معــاون اول رییس جمهور بر ضرورت تالش مجدانه برای 
احیاء و شکوفایی صنعت پوشاک، چرم، کیف و کفش در 
کشور تأکید کرد و از رؤسا، نمایندگان و مدیران اتحادیه ها 
و انجمن های صنایع مرتبط خواست برنامه توسعه ای خود 
را با رویکــرد صادرات و تأمین نیازهای داخل تدوین و به 
دولــت ارائه دهند. مخبر همچنین بــا تأکید بر اینکه در 
برنامه توسعه صنایع نســاجی، کیف و کفش باید قیمت 
و کیفیت نیز مــورد توجه قرار گیرد، افزود: باید بتوانیم با 
ایجاد رقابت سالم زمینه توسعه و شکوفایی این صنایع را 

در کشور فراهم کنیم.

معاون اول رییس جمهور از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواست نوسازی ماشــین آالت این صنعت را در دستور 
کار خود قرار دهد و موانع پیش روی ســرمایه گذاری را 
برطرف کند. مخبر از نماینــدگان و مدیران انجمن ها و 
اتحادیه ها خواست جلســات و کارگروه هایی را تشکیل 
دهند و ضمن همفکری و تبادل نظر، مهمترین مطالبات، 
دغدغه ها و نیازهای خــود را اعالم کنند تا دولت بتواند 
برنامه ریزی مناســب و الزم را برای رونق و شکوفایی این 

صنایع انجام دهد.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشــتند، 
مدیران، رؤسا و نمایندگان اتحادیه ها و انجمن های پوشاک، 
کیف، چرم و کفش هر کدام در سخنانی گزارشی از وضعیت 
کار خود ارائه کردند و به تشریح مهم ترین موانع، دغدغه ها 

و مطالبات پرداختند.
مســایل گمرکی، نوسان در قیمت مواد اولیه و ارز، کمبود 
ســرمایه در گردش، قاچاق، سیاســت گذاری های غلط، 
به روز نبودن ماشــین آالت، موانع مالیاتی و عدم آموزش 
مناسب نیروی انسانی در دانشــگاه ها و موانع پیش روی 
صدور پروانه کســب از مهمترین مســایل و دغدغه های 
نمایندگان صنایع نســاجی، کیف، چرم و کفش بود که در 

این جلسه مطرح شد.

نشست معاون اول رییس جمهور 
با دست اندرکاران صنعت کفش

نمایشــگاه کفــش کرمــان از ۱ 
تا ۴ تیرماه گذشــته بــا حضور 
۱۰۲ شــرکت کننده از شهرهاي 
زنجان،  اصفهان،  تهران،تبریز،قم، 

مشهد و همدان برگزار گردید.
دکتر شهرام دانشور برگزار کننده 
با خبرنگار  نمایشــگاه در گفتگو 
ماهنامه بازار چرم و کفش گفت: 
با  نمایشگاه  برای اطالع رســاني 
اتحادیــه هاي اســتان کرمان و 
شهرهاي اطراف مثل بندرعباس، 
زاهــدان و یزد در ارتباط بودیم و 
حتي در شــهرهاي اطراف اکیپي 
هایــي بــراي دعــوت حضوري 

فرستادیم.
وی افــزود: در  یک مــاه قبل از 
برگزاری نمایشگاه افزایش قیمت 
مواد اولیه را داشــتیم که افزایش 
قیمت تمام شده کفش را در پي 
داشت و  موجب رکورد در فروش 
کفش شــد. لــذا تعــداد بازدید 
کنندگان از پیــش بیني هاي ما 
تعامل  اما خوشبختانه  بود.  کمتر 
خوبی بین حوزه تولیدکنندگان و 

فروشندگان کفش به وجود آمد.
برگزاري نمایشــگاه های استانی 
موجب آشنایي و خرید بی واسطه 
کفش از تولیدکنندگان می شود.

کمالــي مدیر مکران چرم یکی از 
شــرکت کنندگان در نمایشــگاه 
کرمــان نیز بــه خبرنــگار بازار 
چــرم و کفش گفت: مســئوالن 
نمایشــگاه در کرمان و شهرهاي 
اطراف اطالع رســاني کرده بودند 
اســتقبال فروشندگان کفش  اما 
کرمان کم بود که می تواند علت 
آن دور بودن محل نمایشــگاه از 

شهر کرمان باشد. 
اما نمایشــگاه نقــاط قوت خوبی 
داشت که موجب شد حداقل هر 
غرفه دار با ۴ تا ۵ مشتري بالقوه 
ارتباط برقرار کــرده و از ایدها و 
و  استان کرمان  سالیق مشتریان 

استان های همجوار مطلع شود.

برگزاری 
موفق نمایشگاه 

کفش کرمان

تغییر کاربری کارخانه چرم لرستان

اخبــار داخلـی
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فرانسه
انجمن صنعت پایپوش فرانســه ســه فیلم جدید تولید کرده 
است که فرایند تولید کفش را توضیح می دهد و در آن ها شش 
شرکت عضو این انجمن به نام های دانس آزور، مرلت دنس، هلر، 
اکســکوییز، المانوفاکچر ۴۹ و جی ام وستون حضور دارند. قرار 

است نسخه روزآمد این فیلم به زودی در یوتیوب قرار گیرد.

بریتانیا
شرکت تکســون، ســازنده اجزای پایپوش، در 
هفتاد و پنجمین سالگرد پا گرفتن خود سومین 
گزارش زیســت پایداری خود را منتشر و اعالم 
کرد در مســیر تحقق اهداف زیســت پایداری 
تنظیم شــده خود برای ســال ۲۰۲۵ حرکت 
می کند. تکسون بر اساس همسنجی با داده های 
سال ۲۰۱۵ اعالم کرد انتشار گازهای گل خانه ای 
را ۲۷ درصد کاهش داده است، مصرف موادخام 
تازه را ۹ درصد کاهش داده اســت، ۴۶ درصد 
پسماندها را بازیافت پذیر یا قابل استفاده مجدد 
کرده اســت و مصرف و اتــالف آب را ۸ درصد 

کاهش داده است.

مصر 
جوزپه زونوتی نام تجاری معروف پایپوش های 
ممتاز ایتالیایی نخســتین فروشگاه مستقل 
خــود را در مصر افتتاح کرد. این فروشــگاه 
۱۰۰ متر مربعی در منطقه خرید شیکی در 
کنار آبراهه قاهــره قرار دارد. جوزپه زونوتی 
موســس و مدیر ابتکارات ایــن نام تجاری 
می گویــد: افتتاح نخســتین بوتیک مان در 

چنین شهر سرزنده ای مایه افتخار است.

اسپانیا 
انجمن ملــی تولیدکنندگان ماشــین افزار و اجزای پایپوش اسپانیا)ای ای ســی( اعالم کرد 
نمایشگاه چرم و کفش فوتورمودا با موفقیت در ماه مارس در الچه برگزار شد و حدود ۴۰۰ 
شرکت در آن حضور داشتند. قرار است این نمایشگاه مانند دوران قبل از کرونا سالی دو بار 

برگزار شود و دوره بعد از ۱3 و ۱۴ مهر برگزار می شود.

آفریقای جنوبی 
شرکت حمل و نقل دی اچ ال با همکاری 
پایپوش ســازی ولدزکوئن شهر  شرکت 
کیپ تاون 3۶۵ جفت چکمه تولید کرده 
این همکاری نخستین شراکت  اســت. 
دی اچ ال بــا یک نام تجــاری آفریقایی 
در حوزه بهپوشــی اســت. رگی خومالو 
این  آفریقای جنوبــی طراحی  هنرمند 

محصول را انجام داده است.

ایتالیا
نمایشــگاه های ماه مارس میکام و میپل با شــعار »بهتر 
باهم« در میالن برگزار شــد. به گفته انجمن های صنفی 
تولیدکنندگان پایپــوش و کاالهای چرمی ایتالیا به نظر 
آن ها برگزاری مشــترک این نمایشگاه ها روشی کارساز 
برای عرضه محصوالت پر کیفیت ســاخت ایتالیا است و 
فرصتی بود تا بر پایبندی به زیست پایداری تاکید کنند.

ترکیه
نماینــدگان صنعــت چــرم 
جنــگ  می گوینــد  ترکیــه 
اوکراین بر صــادرات پایپوش 
این  فراورده هــای چرمــی  و 
کشور اثر چشــمگیری داشته 
اســت و امیدوارنــد به زودی 
آتش بســی برقرار گــردد ولی 
حتی در این صورت نیز مدتی 
طول می کشــد تا صادرات از 
سر گرفته شــود. طبق برآورد 
آن هــا ضرر ایــن جنگ برای 
ترکیه محتمل  صادرکنندگان 
است به ۷۰۰ میلیون دالر در 

امسال برسد.

آلمان
شرکت دسما،پدیدآور فناوری پایپوش، تایید 
کرد نمایشــگاه خود به نام نمایشگاه خانه را 
بــه صورت حضوری در تاریخ ۴ و ۵ مهر ماه 
امسال برگزار می کند. دسما این نمایشگاه را 
معموالً دو ســاالنه در مقر خود در آخیم در 
نزدیکی شهر برمن برگزار می کند و تازه ترین 
فناوری هــای خــود را همــراه نوآوری های 
منتخبی از شــرکای خود در زنجیره ارزش 
این  به نمایش می گــذارد.  پایپوش ســازی 
شــرکت نمایشگاه ســال ۲۰۲۰ را به دلیل 
همه گیری کرونا لغو و تصمیم گرفته بود در 
ســال ۲۰۲۱ برگزار کند کــه به علت تداوم 

فرنطینه نتوانست.

اخــبار خارجـی
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مکزیک
طبق پیش بینی آلخاندرو گومز 
تامــز رییس اجرایــی انجمن 
صنفی پایپوش مکزیک که در 
گواناخواتو مستقر است تولید 
امســال پایپوش این مکزیک 
دوبــاره از ۲۰۰ میلیون جفت 
می گذرد و ۲۰ درصد بیش تر 
از ســال ۲۰۲۰ می شود ولی 
میلیــون  از ۲۵۰  همچنــان 
جفت قبل از همه گیری کرونا 
در ســال ۲۰۱۹ خیلی کم تر 

است.

قزاقستان
انجمــن ملی پایپوش ســازان ایتالیا 
می گوید نمایشگاه اخیر المودا ایتالیانا 
در شهر آلماتی نتایج امیدوارکننده ای 
داشــت. به گفته ایــن انجمن کل 
صنعت بهپوشــی قزاقستان همراه با 
کارآفرینان، خریداران، وب نویســان 
و اثرگذاران فضــای مجازی در این 
نمایشــگاه حضور داشــتند. طبق 
آمار ۱۱ ماه نخســت ســال ۲۰۲۱   
تولیدکنندگان ایتالیا ۲۰۷ هزار جفت 
پایپوش طی این مدت به قزاقستان 
صادر کردند که متوســط قیمت هر 

جفت ۸3.۰۸ یورو بود.

ایاالت متحده
نیوباالنــس نــام تجــاری 
ورزشی مستقر در بوستون 
پایپوش ورزشــی  کارخانه 
جدیــدی در شــهر متوئن 
ایالت ماساچوســت افتتاح 
نیوباالنــس می گوید  کرد. 
این اقــدام جلوه ای از تعهد 
قوی شــان بــه تولیــد در 
ایــاالت متحده اســت و با 
سرمایه گذاری چشم گیر در 
نوآوری و ماشین افزار همراه 

بوده است.

ویتنام
یویوئن گروه تولیدکننده پایپوش های ورزشی درآمد سال ۲۰۲۱ خود 
را ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر گزارش داد که ۱ درصد بیش تر از سال 
قبل اســت. این گروه طی این سال ۲3۸.3 میلیون جفت کفش صادر 
کرد که نشــانگر ۲.۵ درصد افت ساالنه است . قرنطینه های سراسری 
کرونایی اواخر سال ۲۰۲۱ در ویتنام بر صادرات اثر منفی داشته است 

زیرا باعث توقف تولید و بروز تنگنا در تهیه مواد خام شد.

چین
مقامات محلی هاینان اعالم کردند در ســه ماهه نخست امسال میزان فروش 
در منطقه آزاد تجاری این اســتان به ۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون رسید که ۸.۴ 
درصد بیش از ســال قبل است. دولت چین در سال ۲۰۲۰ ایجاد منطقه آزاد 
تجاری در این جنوبی ترین و کوچک ترین اســتان کشــور را آغاز کرد. یعنی 
اکنون مســافرانی که از سایر نقاط چین یا ســایر کشورها به هاینان می آیند 
می توانند کاالهای تجملی شــامل پایپوش را بدون پرداخت مالیات خریداری 

کنند.

برزیل 
انجمــن صنفــی پایپــوش برزیل 
اعالم کرد پایپوش سازان برزیل در 
سه ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ در 
مجموع ۱۷ هزار و ۸۰۰ شغل جدید 
ایجاد کردند تا شــمار کل شاغالن 
در تولید پایپوش به ۲۸۴ هزار نفر 
یعنی ۱۱.۵ درصد بیش تر از پارسال 
برســد. بیش ترین ایجاد اشتغال با 
۶هــزار و ۱۰۰ نفــر در ریوگرانده 
دوسول رخ داد که حدود 3۰ درصد 
تولیدکنندگان پایپوش برزیل در آن 
حضور دارند. باهیا، سیرا و سائوپائولو 

در جایگاه بعدی بودند.

پاکستان
درآمد صادراتی صنعت چرم پاکســتان در هشت ماه نخست 
ســال مالی جاری) ژوییه ۲۰۲۱ تا فوریــه ۲۰۲۲( به ۶۶۰ 
میلیون دالر رسید که نشــانگر ۱۶.3 درصد افزایش ساالنه 
اســت. پایپوش ســازان ۱۲ میلیون جفت پایپوش به ارزش 
۱۰۰ میلیــون دالر طی این مدت صادر کردند که به ترتیب 

نشانگر ۹ درصد و ۱۷.۷ درصد افزایش است.

کره جنوبی
آزون شرکت پایپوش مستقر در بوسان زیره ای 
ضدلغزش به ســبک کره ای تولید کرده اســت 
که شــبیه زیره های کارآمد ویبرام است ولی از 
الستیک خاص تولید داخل ساخته شده است.
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نایک در پی پایپوش با تولیدی دایره ای

و  ایسپا)بهکرد،پسماندیابی،حراســت  گــروه 
ســازگاری( در شــرکت نایک جزییات دو طرح 
خود به نام های لینک و لینک اکسیس را منتشر 
کرد که جلوه ای از آینده طراحی دایره ای در این 

شرکت است.
نایک چندین سال است که به سراغ اصول طراحی 
دایره ای رفته است و آموخته ها و دیدگاه های اش 
در ایــن حوزه را در کتــاب کار متن بازی به نام 
راهنمــای طراحی دایره ای ۲۰۱۹ تدوین کرده و 

در اختیار جامعه طراحی گذاشته است.
گروه ایســپا در ایــن فصل به ســراغ اصلی در 
طراحی دایره ای به نام واســازی رفت. طراحان از 

دیرباز برای دوام افزایی کفش از چســب و سایر 
مواد چســباننده اســتفاده می کرده اند که سبب 
می شــوند واسازی و بازیافت اجزای کفش دشوار 

شود.
برای بازیافت کفش معموالً باید آن را ریزریز کرد 
که فرایند انرژی بری است و چگونگی استفاده از 
مــواد بازیافتی را محدود می کند. کفش که قابل 
واســازی باشــد ردپای کربنی کم تری دارد و در 
چرخــه عمر خود امکان های جدیدی به دســت 

می دهد. 
داریل ماتیوس قائم مقام بخش طراحی پایپوش 
نایــک می گوید» این کفش ها با همکاری  بخش 

مهندسی، و تولید محصوالت دیجیتالی طراحی 
شده است. امیدواریم این دیدگاه و زیبایی شناسی 
رواج یابد و تکامل چنیــن کفش هایی در آینده 

شتاب یابد.«
نمایشگاه»پالســتیک:  در  همچنیــن  نایــک 
بازآفرینی دنیای ما« در موزه طراحی ویترا آلمان 
یکی از نهادهای معروف طراحی جهان شــرکت 
می کند که از ۱3 شــهریور امسال برقرار است و 
در آن روند طراحی و تکامل لینک اکسیس گروه 

ایسپا بررسی می شود.
نایک بــرای افزایش قابلیت هــای بازیافت خود 
بــه همکاری هایــی روی آورده اســت و روی 

تازه های فناوری
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برنامه های پس گیری محصوالت دســت دوم از 
مصرف کنندگان ســرمایه گذاری کرده اســت تا 
قابلیت خود در به کارگیری مجدد اجزای چنین 

محصوالتی را افزایش دهد.

کفش دومیدانی صفحه کربنی هوکا
نــام تجاری هــوکا که در پایپوش هــای تمرین 
تخصص دارد از اول ماه مه کفش دومیدانی تریل 
ایکس خود را در خرده فروشــی های مجاز اروپا 
عرضه کرد. این کفش نخستین کفش دومیدانی 

هوکا با صفحه گذاری کربنی است.
ایــن کفش دارای دو صفحه الیاف کربنی موازی 
در کفی اســت که به صورت طولی از سرپنجه تا 
پاشــنه قرار گرفته است. به گفته هوکا این طرح 
به پا امــکان می دهد زمین زیر خود را به خوبی 
حس کند و دونده ناهمواری های زیر پا را درک 

کند.
گرچن وایمر قائم مقام بخش محصوالت این نام 
تجاری می گوید هــوکا روش های غیرمنتظره ای 
برای گنجاندن فناوری کارآمد در خط محصوالت 
دارد و هدف نهایی آن همیشــه آسان تر کردن 

دویدن است.«

فناوری فرابازیافت تی پی یو
شرکت نوآفرین نوولوپ که در حوزه فرابازیافت 
فعالیت می کند برای جلو بردن فناوری بازیافت 
پالســتیک خــود ۱۱ میلیــون دالر از چندین 
ســرمایه گذار تامین کرده است و با گروه بمیس 

در این زمینه همکاری می کند.
فناوری نوولــوپ به نام اتود)تجزیه اکسایشــی 
گرمایی شــتابان( پلی اتیلن را به اجزای سازنده 
شــیمیایی اش تجزیه می کند که قابل برساخت 
به محصوالت دیگر هستند. به گفته این شرکت 

فقط ۹ درصد پلی اتیلن بازیافت می شود.

از پالستیک در  افزایش دوباره اســتفاده 
آدیداس

شرکت آدیداس اوریجینالز با همکاری پارلی که 
اقیانوسی را تسهیل  فرابازیافت پالســتیک های 
می کند چنــد کفش خود را با الیــاف بازیافتی 

روزآوری کرد.
بهار-تابستان  تمامی کفش های کتانی مجموعه 

۲۰۲۲ آدیــداس با الیاف حاوی دســت کم ۵۰ 
درصد پالستیک های بازیافتی از اقیانوس درست 
شده است. ۵۰ درصد بقیه هم الیاف ساخته شده 

از پلی استر بازیافتی است.

برای چشم انداز  ان.اف.دبلیو  اعتبار  تامین 
عاری از پالستیک

شــرکت ان.اف.دبلیو که در حــوزه نوآوری مواد 
خــام فعالیت می کند برای افزایــش تولید مواد 
خام عاری از مواد پتروشیمیایی ۸۵ میلیون دالر 

تامین کرده است.
ان.اف.دبلیو می گوید این مواد خام هم اکنون در 
قالب محصوالت کثیری از شرکت های پایپوش و 

بهپوشی در حال ورود به بازار است.
مواد خامی که تاکنــون ان.اف.دبلیو تولید کرده 
اســت عبارتند از مایروم که از مواد خام طبیعی 
و تجدیدپذیر تهیه شده و در رویه کفش و لوازم 
جانبی بــه کار مــی رود و کالروس که از الیاف 
طبیعی و عملیات شــیمیایی ســبز تهیه شده 

است.
دکتر لوک هاورهالز موســس و مدیر عامل این 
ایلینویز می گوید:»رویای جهانی  شرکت مستقر 
رها از پالســتیک را داریــم و انبوه مواد طبیعی 
مبنای شکوفایی مردم و کره زمین باشد. جهانی 

بهتر از امروز داشته باشیم.«

بعدی کاالهای چرمی  نخستین چاپگر سه 
تجملی

شــرکت استراتاسیس که در تولید مواد افزودنی 
تخصــص دارد نخســتین چاپگری ســه بعدی 
مخصوص چاپ مســتقیم پارچه ای برای صنعت 
بهپوشــی را رونمایــی کرد که مختــص تولید 

پایپوش، لوازم جانبی و پوشاک تجملی است.
استراتاســیس می گویــد ایــن چاپگــر ســه 
بعدی کــه جــی ۸۵۰ تک اســتایل نــام دارد 
امکانــات بی حدومرزی برای شخصی ســازی و 
سفارشی ســازی اقالم چاپ ســه بعدی دارد و 
می تواند در شمارگان ده ها هزار اقالمی از جنس 

چرم، کتان، جین، پلی استر و غیره چاپ کند.
این چاپگر همراه شــماری از پایپوش ها و اقالم 
تولیدی آن در ماه ژوئن در هفته طراحی میالن 

به نمایش درمی آید.

سرمایه گذاری پلی آمیدی در چین
شــرکت پلیمرســازی دومو کمیکالز بلژیک از 
ســرمایه گذاری درازمدت برای افزایش ظرفیت 
تولیــد پلی آمید خود در چین خبر داد. دومو در 
سال ۲۰۲۰ شــرکت پلیمر سولویز را خریداری 
کــرد و از فوریه امســال فــروش پلی آمیدهای 
کارآمــد را تحت نام تجاری تکنیــل آغاز کرده 

است.
دمو برای پاسخ گویی به افزایش تقاضا، از آوریل 
امسال  ظرفیت کارخانه اش در جیاکسینگ واقع 
در اســتان ژجیانگ چین را بــه ۱۴ هزار تن در 
سال افزایش داده است و همچنین قصد دارد تا 
سه ماهه سوم ســال آینده تولید در کارخانه ای 
جدید در هایان را آغاز کند که ســالی 3۵ هزار 

تن ظرفیت دارد.

اقدام جدید میل اسپید در ویتنام
شرکت میل اســپید، سازنده اجزای کفش شاخه 
خود در ویتنام به نام میل اســپید ویکتوری را به 

مالکیت کامل خود در آورد.
میل اسپید ویکتوری در اســتان بینه دونگ در 
جنوب این کشــور آسیایی مستقر و مورد  تایید 
نام های تجاری حوزه کفش اســت. میل اســپید 
از طریق این شــرکت محصوالت سفارشی خود 
مثــل ســرپنجه کفش و مــوادی مغــزی را به 

پایپوش سازان عرضه می کرد.
میل اســپید می گوید بــه منظور پشــتیبانی از 
فرایندهای تولید حلقه-بسته، تمام پسماندهای 
تولیدی کارخانه این شرکت گردآوری می شود 

و به کانون بازیافت میل اسپید انتقال می یابد.

اعطای چکمه های بافین به نیازمندان
شرکت پایپوش بافین هزار و 3۰۰ جفت چکمه 
ضدســرمای نوع هانتر و لیتــل هانتر خود را به 

نیازمندان آمریکای شمالی هدیه می دهد.
موفقیــت بافیــن در بازیافت مــواد نمونه های 
ناقص در کارخانه اش در استانلی کریک اونتاریو 
امکان داده اســت تا به میزان ۵ تا ۱۰ درصد در 
محصوالت خود از مواد خام بازیافتی اســتفاده 

کند.
اعطای چکمه به نیازمنــدان در چارچوب طرح 

چکمه شهروندی انجام می گیرد.
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انقالب صنعتی پنجم
شــرکت ها با مفهــوم انقالب صنعتــی چهارم 
آشــنایی دارند یعنــی با مرحله چهارم مســیر 
تکاملی که از سپیده  دم صنعتی شدن آغاز شد و 
تولید کارخانه ای را به فرایند دیجیتالی امروزی 
متحول کرد. مسیری با نقطه عطف هایی گسترده 
در بازه ای بیش از دو قرن و تحوالتی سترگ که 
با فناوری هایی خاص و منابع جدید انرژی میسر 
شــد. در ســال ۱۷۸۴ اختراع  دستگاه جوالیی 
مکانیکی باعث تقویت مکانیکی شدن تولید شد. 

با این نخستین انقالب در فناوری تولید دیگر به  
نیروی فیزیکی خواه نیروی انســان خواه نیروی 
حیوان نیازی نبود بلکه منابع جدید انرژی مثل 

آب و بخار به کار گرفته شد.
نود ســال بعد با دومین انقالب صنعتی درهای 
تولیــد انبوه گشــوده شــد. فنــاوری مقیاس 
بهره بــرداری را چند برابر کرد، برق ابعاد بازار را 
گســترش داد و صورتی از انرژی را در دسترس 

قرار داد که به آسانی قابل انتقال و تحویل بود.

ظهور نخســتین خطوط مونتاژ در سال ۱۸۷۰ 
که بعدها الهام بخش هنــری فورد در راه اندازی 
خودروســازی بســیار کارآمد شــد شکل های 
جدیدی از ســازماندهی کار را میســر کرد که 
مناسب تولید انبوه بود. الگوی تولید قرن بیستم 
دستخوش ســومین دگرگونی شد. ۱۹۶۹ سال 
تســخیر کره ماه و اختــراع الکترونیک، رایانه و 
خودکارســازی تولید بود. در این انقالب ســوم، 
فناوری ســرعت داده پردازی را چند برابر کرد و 

فنــاوری
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برای نخســتین بار روبات هایی که می توانستند 
به صورت خودکار و بدون نظارت وظایف شان را 

انجام دهند جانشین انسان شدند.
اکنــون در قــرن ۲۱ با صنعت ۴، ســامانه های 
ســایبرفیزیکی، اینترنت چیزهــا و فناوری های 
هوش مند دم خور هستیم. در این انقالب چهارم 
فناوری مقــدار داده های تولیدی دســتگاه ها و 
سامانه ها و گستره کاربردشان را چند برابر کرده 
اســت. هنوز زمان ضرب شدن اصطالح صنعت 
چهار به تایید رســمی نرسیده است اما بسیاری 
قبول دارند که نخســتین بار در سال ۲۰۱۱ در 
آلمان بر ســر زبان ها افتاد. یعنی در کم تر از ۵۰ 
سال گذار از مرحله سوم به چهارم رخ داده است.

اکنون  بعد از ده ســال تحول جدیدی در حال 
فرارسیدن اســت، مرحله جدیدی که صنعت ۵ 
نام گرفته است. شاید به سوی مرحله ای می رویم 
که ری کورزوایل مخترع، آینده پژوه و نویســنده 
آمریکایــی آن را مرحلــه »تکینگــی فناوری« 
نامید، دورانی که پیشرفت فناوری دارای آهنگی 
بی سابقه و فراتر از خیال ما است؟ هنوز پاسخی 
برای این پرســش وجــود ندارد ولی بی شــک 
دگرگونی ها شــتابان و اغلــب پیش بینی ناپذیر 

است.
صنعــت ۵ همانند ســایر مراحل این ســفر با 
فناوری های خاصی میســر شــده است. از یک 
ســو الگوی جدید مبتنی بر اجزای بسیاری مثل 
روبات، رایانش ابــری، تولید افزونه ای و واقعیت 
افزونه است که در مجموعه صنعت ۴ قرار دارند 
اما ســه مولفه یعنی همکاری روباتی، شبکه های 
ارتباطی نســل ۵ و هوش مصنوعی دست باال را 

دارد و هر چه بیش تر بر سر زبان ها است.

نوع جدیدی از همکاری روباتی
روبات های پیشــرفته یکــی از فناوری های پایه 
در صنعــت ۴ و مولفه اصلــی راهکارهای تولید 
پیشرفته و مشخصه ذاتی الگوی ۴ هستند. مبنا 
هم کاربری گسترده سامانه های روباتی پیشرفته، 
متصــل به هم و به ســهولت قابــل برنامه ریزی 
اســت. همکاری با انســان که امــکان می دهد 
روبات ها و انســان ها در انجــام وظیفه اصلی در 
مکانی مشترک همکاری کنند مهم ترین تفاوت 
بــا ربات های معمولی اســت. معمــوال کارهای 

شــناختی پیچیده را انســان انجــام می دهد و 
کارهای تکراری تر و ساده تر را روبات.

انســان دارای ســاختاری  روبات هــای همکار 
مکانیکی بســیار شــبیه همتایان متعارف شان 
هســتند ولی محورهای چرخشی بیش تری هم 

دارنــد که چاالکی بیش تری بــه آن ها می دهد. 
روبات های همکار ســبک تر و ایمن تر هستند تا 
بتوان آن ها را در نزدیکی انســان به کار گرفت. 
این نوع روبات حدود ده سال قبل پدیدار شد و 
رکن اساسی گذار به صنعت ۴ و تولید دیجیتالی 
اســت. در آغاز این مســیر این روبات ها خیلی 
شــبیه روبات های صنعتی متعارف بودند یعنی 
حســگری و بینایی نداشــتند و بنابراین ابزاری 
برای ارزیابی محیط اطراف و اقدام بر اساس آن 

نداشتند.
امــا روبات هــا رفته رفته حســگری یافتند تا به 

کارشــان آگاهی داشته باشــند و بر اساس آن 
اقدام کنند. پوســت حسگر دارند و حتی قبل از 
تماس می توانند نزدیک شدن به مانع یا انسان را 
دریابند. به تازگی به لطف دوربین های دیجیتالی 
به چشم نیز مجهز شده اند و می توانند ببینند و 
به موقعیت بیرونی واکنش نشــان دهند. این نو 
گذار است که دارد ما را از صنعت ۴ به ۵ می برد. 
حس کــردن و دیدن پیش نیــاز هوش مندی و 

تحقق روبات های هوش مند است.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
هوش مصنوعی یعنی شبیه ســازی هوش  انسان 
در ماشــین هایی که بتوانند مانند انســان فکر و 
عمل کنند. مثال مســاله حل کنند و یاد بگیرند. 
خردمند شــدن و انجام کارهایی که بیش ترین 
بخت رســیدن به هدفی مشخص را محقق کند 
ویژگی آرمانی هوش مصنوعی اســت. یادگیری 
ماشین زیرمجموعه ای هوش مصنوعی است و به 
معنای آن است که  برنامه رایانه ای بدون کمک 
انســان به صورت خودکار یاد بگیرد و ســازگار 
شــود. روش های یادگیری عمیق این یادگیری 
خودکار را با جذب انبوه داده های ساختار نیافته 

مثل متن، تصویر یا فیلم محقق می کند.
بنابراین یادگیری ماشــینی یکی از حوزه هایی 

روبات همکار می تواند در نزدیکی انسان کار کند

ربات های جدید 
می توانند یاد بگیرند 
بهترین مسیر برای 

انتقال چیزی از نقطه 
الف به ب کدام است
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است که دامنه وســیعی از هوش مصنوعی در 
آن ســاختارمند می شــود و الگوریتم های آن 
برای تحلیل انبوه داده ها و شناســایی الگوهای 
تکراری آن ها و سپس گزینش یا تصمیم گیری 
طراحی شده اســت. بنابراین نرم افزار بدون آن 
که نیازی باشد برای یکایک وظایف برنامه ریزی 
خاصی داشته باشند یادگیری بر اساس داده ها 
را انجــام می دهد. یعنی روبات به جای آن که 
برای انجام وظیفه خاصی برنامه ریزی شــود با 
تماشــای انجام آن توسط مربی می تواند آن را 
یاد بگیــرد یا خودش تصمیــم بگیرد بهترین 
مســیر برای انتقال چیــزی از نقطه الف به ب 

کدام است.
هم اکنــون هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین 
در جســتجوگرهای مــورد اســتفاده در رایانه، 
ســامانه های گفتارشناس گوشی های هوش مند، 
سامانه های چهره شناس و وسایل نقلیه خودران 
بــه کار رفته اســت. دوبــاره در آســتانه تغییر 
الگــوی بزرگی هســتیم به طوری که ســوندار 
پیچــای مدیرعامل گوگل می گویــد پیامدهای 
هوش مصنوعــی و یادگیری ماشــین از کشــف 
آتش یا برق هم مهم تر اســت. خالصه کالم این 
اســت که مهیای صنعت ۵ می شــویم و تلفیق 
هوش مصنوعی و روبات ســبب می شود روبات ها 

از قابلیت دیــدن، فهم و تصمیم گیری برخوردار 
شوند.

شبکه های مخابراتی نسل 5
جالب اســت که شــبکه های تلفــن همراه که 
همگی می شناســیم و در زندگی روزمره به کار 
می بریم نیز این مراحل پنچگانه تکامل را از سر 
گذرانده انــد اما نه در طی بیــش از دو قرن که 

در تولید کارخانــه ای رخ داد. مدت تکامل برای 
فناوری های مخابرات ســیار حدود ۴۰ سال بود. 
نســل نخست شبکه تلفن همراه در سال ۱۹۸۱ 
ظهور کــرد و فقط تماس های صوتی را میســر 

می کرد.
ده ســال بعد یعنی در ســال ۱۹۹۱ نسل دوم 
ظهور کرد که از قابلیت ارسال پیامک برخوردار 

بود. نسل سوم در سال ۱۹۹۸ آمد که ارتباطات 
کامل چندرسانه ای و اتصال به اینترنت را میسر 
کرد. نسل ۴ در ســال ۲۰۰۸ برای نخستین بار 
اینترنت همرا را میسر کرد و اکنون فناوری نسل 
۵ که در سال ۲۰۱۹ به میدان آمد رکن اینترنت 
چیزها و عملیات روباتی است. در کل این ماجرا 
شــاهد گذار از ارتباط صوتی به داده ای بودیم به 
طوری که امروزه شبکه های تلفن همراه بیش تر 
از آن که بســتر ارتباطات صوتی باشــند بستر 
انتقــال اطالعات)عکس،فیلم و فایل( هســتند. 
پهنــای باند، ســرعت و تاخیر کــم مولفه های 

کلیدی این تحول بودند.
ســرعت یعنی میزان داده انتقالی در شــبکه در 
واحــد زمان)معموال مگابیــت در ثانیه(، پهنای 
باند یعنی تعداد کانال هایی که شــبکه می تواند 
همزمان مدیریت کند) هر چه بیش تر باشد خطر 
ازدحام و پاســخ گو نبودن شبکه کم تر می شود( 
و تاخیر هم یعنی مدت زمان رســیدن سیگنال 
ورودی به خروجی که هر چه کم تر باشد قابلیت 

پاسخ گویی شبکه بیش تر است.

گذار به صنعت 5
 روبات های پیشــرفته، هوش مصنوعی و شبکه 
نســل ۵ چگونــه در کنار هم گــذار به صنعت 
۵ را میســر می کننــد؟ روبات هــا در نوآوری و 
بهینه ســازی نه تنهــا تولید کارخانــه ای بلکه 
کشاورزی، بهداشت و صنایع بسیار دیگر اهمیت 
فزاینده ای دارنــد. مثال روبات های متحرک مثل 
پهپادهای هوش مند می توانند پشتیبان یا حتی 
جانشــین انســان باشــند و ایمنی و بازدهی را 
افزایش دهند و انســان فقط باید از دور بر آن ها 
نظارت کند تــا دوران عملیات روباتی ابرواره ای 

میسر شود.
برای پایشگری ناوگان روبات ها به فناوری نسل 
۵ نیاز داریم که بســتر ارتباطی عملیات روباتی 
ابرواره ای اســت. روبات ها انبوه داده های میدانی 
مثــل فیلم و لیزر را ارســال می کنند که باید با 
الگوریتم هــای هوش مصنوعــی تجزیه و تحلیل 

شود.

World Footwear :برگرفته از مجله
سال 2۰22 شماره دوم

روبات متحرک مثل پهپادهای پویشگر می تواند پشتیبان یا حتی جانشین انسان باشد.

مدیرعامل گوگل 
می گوید پیامدهای 

هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین از 

کشف آتش یا برق هم 
مهم تر است
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فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

طراحی سه بعدی کفش با استفاده از نرم افزارهای جدید واقعیت مجازی 

فنــاوری
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مبتکــران هوش مکانــی نیرومنــدی دارند اما 
ابزارهای مورد اســتفاده برای آفرینش محتوای 
دیجیتالی ســه بعدی طبق نظریــه هوش های 
چندگانــه هــاوارد گاردنر به منطــق، ریاضیات 
و زبان شناســی اتــکای زیادی دارنــد. طراحان  
صنعتی دانیال پاردس و الوواســی سوســانیا در 
بخشی از طرح مشــترک کارشناسی ارشدشان 
در دانشــگاه ایمپریال کالج لند در سال ۲۰۱3 
در پی رفع ایــن ناهم خوانی بودنــد تا اگر مغز 
راه دیگــری در پیش گرفت بــه طراحی حالت 

شهودی تری داد.
تحقیق شــان با ســروکار پیدا کردن برنامه های 
واقعیت مجازی همزمان شــد که آن هنگام در 
بازی های پدیدار می شــد ولی هنوز در طراحی 
صنعتی ســیطره نیافته بود. بــه نظر می آمد که 
می تــوان از آن ها برای خلق تصاویر ســه بعدی 
بهتر اســتفاده کرد. نرم افزار گراویتی اســکچ از 
همین طرح اولیه پا گرفــت. پاردس می گوید» 
هــدف ما این بــود که مردم بتواننــد آن چه را 
در ذهن دارند ســریع و مبتکرانه بیان و محقق 

کنند.«
پــاردس در ادامه همین روند، شــغلی در گروه 

ابتکارات شرکت خودروســازی جگوار پیدا کرد 
و همــان جا اطمینان یافت کــه باید برای خلق 
آسان تصاویر سه بعدی راهی یافت. گذار از طرح 
دو بعدی به سه بعدی باعث صرفه جویی در وقت 
و هزینه می شــد و او می گویــد »اکنون روش 
کار طراحــان در حال تغییر اســت و این تغییر 
دیدگاه های بیش تری را در شروع فرایند طراحی 

دخالت می دهد.«

پیوند جهان گستر
همه گیری جهانی کرونا بسیاری از کارهای اداری 
را به درون خانه های مردم برد و داشــتن ارتباط 
بهتر با همکاران در سراسر جهان ضرورت یافت. 
در همین مرحله و در آغاز ســال ۲۰۲۰ بود که 
شرکت پوشاک ورزشی آدیداس شروع به همکار 
با نرم افزار گراویتی اســکچ کرد. آرنائو سانجوان 

مدیر نــوآوری پایپوشــی آدیــداس می گوید» 
اســتفاده از ابزارهای جدید مثل واقعیت مجازی 
و گراویتی اســکچ سبب شــد فرایندهای قبلی 
و متعلــق به قبــل کرونا تغییر کند تــا بتوانیم 
تجربه هایی شناور داشته باشیم که قبال هرگز در 

خلق محصوالت نداشتیم. «
او افزود برنامه های مشــابه در بازار وجود داشت 
اما بسیاری از طراحان احساس می کردند آن قدر 
که باید ابتکاری نیســتند و واقعا با کارهای شان 
یکپارچه نمی شــوند.»گراویتی اسکچ عمق الزم 
گــذار از ذهن به واقعیت را دارد و روند آســانی 
دارد. به خصوص در مرحله ذهنیت پردازی برای 
طرح محصول می توان این ویژگی را حس کرد.«

از همه مهم تر این اســت که در این برنامه چند 
طراح همزمــان می توانند روی یــک طرح کار 
کنند. یعنی طراحان آدیداس در سراســر ایاالت 
متحــده و اروپا می توانند همزمــان در طراحی 

کفشی همکاری کنند.
یعنی گراویتی اسکچ کالن گستره ای پدید آورده 
کــه در آن کارکنان می تواننــد همفکری کنند. 
خانم پــاردس می گوید» فقط انگشت شــماری 
از افــراد مهــارت الزم بــرای طراحــی در این 

نمونه های آدیداس که حول شکل سه بعدی پا و همکاری گروه طراحان در جهان طراحی شده اند 

کار در فضای سه بعدی 
سبب می شود حاصل 

کار اندیشیده تر و 
جامع تر باشد
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کالن گستره را دارند. هدف ما همه گیر کردن آن 
است تا همه افراد خالق به میدان بیایند.«

سادگی کاربری
کاربر با اســتفاده از افزاره های فرمان و هدست 
می تواند در نرم افزار گراویتی اســکچ ترسیم های 
سه بعدی انجام دهد و با نرم افزار CAD ارتباط 
بگیرد تا داده ها با انرم افزار CAD نیز ســازگار 
باشــند و از طریق هر افزاره ای قابل دسترســی 
باشند. کاربر می تواند طرح های دو بعدی را وارد 
و به ســه بعدی تبدیل کند. به گفته شــرکت ها 
یادگیــری طرز کار اکثر ابزارها فقط دو ســاعت 
طول می کشــد و در عرض چنــد روز می توان 
ترسیم های کامل انجام داد. یعنی کاربرانی که به 
ترســیم دو بعدی عادت دارند به سرعت ترسیم 
ســه بعدی را یاد می گیرنــد و ارزیابی طرح را 
می تواند در عرض چند ســاعت انجام داد و الزم 
نیست که سه هفته صبر کنند تا مدل سه بعدی 

ساخته شود.
ســانجوان افزود» باید پلی بسازیم که فرد را از 
مفهــوم ذهنی به نمونه فیزیکــی گذر دهد. کار 
در فضای سه بعدی ســبب می شود حاصل کار 
اندیشــیده تر و جامع تر باشــد و قبل از هر گونه 
بــرش مواد خام یا آفرینــش فیزیکی بحث های 

الزم را کرد.«
از آغاز همکاری داشــتن باعث کاهش مشکالت 

بعدی می شــود. خانم پــاردس می گوید» طرح 
دســتخوش تغییرات زیادی می شود و از حالت 
اولیه فاصله می گیرد. این نرم افزار امکان می دهد 
افراد حرف همدیگــر را بفهمند و فرایند غنی تر 

می شود.«

صرفه جویی در وقت و هزینه
ایــن ابزار روی وجــه تولیدی اثر نــدارد و ابزار 
قالب سازی نیست اما پدیدآوران آن در پی یافتن 
راه هایی برای کار کردن روی نمونه ها در سراسر 

زنجیره تامین هستند.

بــرای مثال کارخانه ای در چین می تواند طرحی 
ســه بعدی را در گراویتی اسکچ بارگذاری کند 
تا طراحان روی آن ریزه کاری هایی انجام دهند. 

گفتگوی بی درنگ در مورد طرح دیجیتالی ســه 
بعدی هم میسر اســت تا میزان پسماند کاهش 
یابد و در وقت صرفه جویی شود و هزینه حمل و 
نقل و انتشار دی اکسید کربن نیز کاهش می یابد.

فناوری و نرم افزار مدام در حال تکامل اســت و 
این نرم افزار هم بر اساس بازخوردهای دریافتی 
از کاربران تصحیح می شود. کاربران هم می توانند 

از تجربه های خود در فضای مجازی بگویند.
نخســتین مجموعــه کفش های طراحی شــده 
ّآدیداس با این برنامه  به نام خانواده طبیعی های 
آینــده  در مــوزه ای مجازی به شــکل جاپایی 
عظیــم قرار دارد. این کفش ها از روی شــکل پا 
گرته برداری شــده اند و دارای رویــه پرایم نیت 
هســتند. طراحان پایپوش در ریبــوک و آنتا و 
همچنین خودروسازانی چون فورد و نیسان هم 

به سراغ این برنامه رفته اند.
تقاضا برای اســتفاده از این برنامه رو به افزایش 
اســت و آقــای ســانجوان می گوید»چیزهایی 
می توان خلق کرد که در گذشــته نمی شد چون 
این قابلیت شــناوری کامل وجود نداشت. روش 
کاری جدیــدی در اختیار طراحــان قرار گرفته 
اســت و به نظرم این روش به زودی اســتاندارد 

می شود.«

World Footwear :برگرفته از مجله
سال 2۰22 شماره دوم

مفهوم آینده طراحی کفش در موزه مجازی آدیداس

در این برنامه چند طراح 
همزمان می توانند روی 

یک طرح کار کنند

کاربرانی که به ترسیم 
دو بعدی عادت دارند 

ظرف ۲ ساعت ترسیم سه 
بعدی را یاد می گیرند
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gpülAoAó ði|øBÿ Þ×Byþ ìÏíõæ ÚýíQ oA ìçá

Îíê ÚpAo ìþ|køñl OB ìPpAs ði ko ôAcl ôqó. AoqAó|Op

Gõkó ði Gú ìÏñBÿ Gú ¾pÖú|Op Gõkó @ó ðývQ. GBül

kül Aq üà Þýéõâpï ÞçÙ gpülAoÿ ylû ̂ñl ìPp ði

cB¾ê ìþ|yõk. ìÇéI qüp yíB oA GB AuPBðlAokøB ô

A¾ÇçcBR ìõok ðýBq øñãBï gpül ði @yñB ìþ|Þñl.

^ñlâBðãþ uBìBðú|øBÿ yíBoû|ânAoÿ ði kôqðlâþ

ko AÒéI ìõAok Gú upkoâíþ gpülAo ô Öpôyñlû ìñXp

ìþ|yõk. ̂ùBo uBìBðú|ÿ A¾éþ yíBoû|ânAoÿ ÎHBoOñl

Aq yƒíƒBoû|âƒnAoÿ ìƒPƒpÿ (mN|), yƒíƒBoû|ânAoÿ

Gƒp̂ƒvƒHþ (|oN| üB |tkT|), yíBoû|ânAoÿ Aðãéývþ

(BeN) ô yíBoû|ânAoÿ Oßw (xeT|), AuPBðlAokøBÿ

|NID| Gú ¾õoOþ Þú ko Kþ ìþ|@ül AÆçÎBOþ O×¿ýéþ

ko Aüò GBoû Gú kuQ ìþ|køñl: ||

�||00906NID| Gh{ 1: ði  A¾ÇçcBR ô kuPú|Gñlÿ

Öñþ ||

�|00906NIDGh{ 2: ði Ozpüe uBìBðú|ÿ Oßw ||

�|00906NID| Gh{ 4: ði Ozpüe uBìBðú||ÿ |mNô

|BeN|

�|00906NID| Gh{5: ði Oõèýl ði|øBÿ oyPú|Aÿ

GBÖPBoÿ ô A¾ÇçcBR ||

yíBoû|ânAoÿ ìPpÿ (|mN|) | |
ko Aüò uBìBðú, AðlAqû|âýpÿ ìþ|Þññl Þú ìzhÀ

yõk øp âpï (mg|) ði ̂ñl ìPp Æõë kAok. üÏñþ

1/021mN| ìÏBkë 021 ìPp Gp âpï AuQ. øp ði oA Þú

Æþ Öp@üñl oüvñlâþ ô GB oyPú|øBüþ Gú Æõë ìzhÀ

uBgPú ylû GByl ði OBÖPú âõüñl. Aâp kô üB ̂ñl ði Gú

øî OBGýlû yõðl (kôæ) ði ̂ñl æ Oõèýl ìþ|yõk Þú GB

oyPú|øB (OBoøBÿ Glôó AðPùB) ðýr ÚBGê Oõèýl AuQ. ko

Aüò âõðú ði|øB ìzh¿BR qüp GpÚpAo AuQ: ||

�|2/08 mN| ìÏBkë 2 ði øp üà Gú Æõë|m|08 ô ôqó

Þéþ |mg|2 AuQ. ||

�|3/021 mN| ìÏBkë 3 ði øp üà Gú Æõë|m|021 ô

ôqó Þéþ |mg3 AuQ. ||

üÏñþ uÇe ìÛÇÐ üßþ AuQ AìB Æõë øp ði ko Aüò

kô cBèQ ìP×BôR AuQ. ||

ÚBÎlû Aüò AuQ Þú <Æõë øíBðñl (|m|0001) ô ôqó øíBðñl

(mg|52) uÇe ìÛÇÐ ìzBGùþ Gú kuQ ìþ|køl.>

yíBoû| ânAoÿ Gpv̂Hþ (|.oN|) ||

Aüò oô} ko ôAÚÐ Odõë|üBÖPú|ÿ uBìBðú|ÿ |mN|

AuQ ôèþ Aq OÏlAk øp oyPú ko ði ̂ñl æ ðíþ|OõAó

OÏlAk OBgõokâþ|øB oA üBÖQ. Aüò oô} ko Þê GpAÿ

Ozpüe ÂhBìQ oyPú ði|øB Gú ÞBo ìþ|oôk ô ko @ó Gú

WrüýBR Öñþ KpkAgPú ðíþ|yõk. ko ìõok ði æGú|æÿ

uú æüþ GB OÏlAk gõokâþ|øB ìP×BôR, ìzh¿ú|øBÿ

qüp GpÚpAo AuQ: ||

�|021.oN| ìÏBkë |2/08 mN| üB  |3/021 mN|AuQ.

�|001.oN| ìÏBkë |2/56 mN| üB |3/001 mN| AuQ. ||

�||47.oN| ìÏBkë |2/05 mN| üB |3/57 mN| AuQ. ||

ÚBÎlû Aüò AuQ Þú <øp ̂ú yíBo Gp̂vI Þî|Op

GByl ði @ó qìhQ|Op AuQ>.

yíBoû|ânAoÿ Aðãéývþ (BeN|) | |
ðƒi|øƒBÿ ÞƒPBó oA ÆHÜ Aüò uBìBðú ÆHÛú|Gñlÿ

ìþ|Þññl Þú ðzBó ìþ|køl ̂ñl ÞçÙ 048 üBokÿ

(80/867 ìPƒpÿ) kAoAÿ ôqðƒþ ìÏƒBkë üà Kõðl

Aðãéývþ (|mg|95/154) AuQ: ||

yíƒBoû Gƒp̂vƒI (Gƒlôó ìzhÀ Þpkó OÏlAk

OBgõokâþ) ìHPñþ Gp uÇe ìÛÇÐ ði uú æ AuQ ô

ÖpÚþ øî ðíþ|Þñl Þú OÏlAk OBgõokâþ ìP×BôR GByl.

ði uú æ oA ìþ|OõAó GB |3/04 BeNðýr GýBó Þpk.

GñBGpAüò oô} |BeN| AÒéI ko ìõok ði|øBÿ ì¿ñõÎþ ô

Glôó OõWú Gú ìBkû|ÿ gBï ìõok AuP×Bkû Gú ÞBo ìþ|oôk. 

Aq @ó WB Þú ði ì¿ñõÎþ Gú Æõo ìÏíõë kô æ AuQ Aq

|04 BeN Gú WBÿ |2/04BeN| AuP×Bkû ìþ|Þññl. ko @uýB

Aüò oô} GpAÿ ði|øBÿ Kéþ|AuPp Gú ÞBo ìþ|oôk Þú GB ði

KñHú|Aÿ üB oüvñlâþ uú AuPõAðú|Aÿ Oõèýl ìþ|yõðl. ||

yíBoû|ânAoÿ Oßw | |
Oç}|øBüþ Þú GpAÿ üßLBôú|uBqÿ AðõAÑ ìhPéØ

kuPú|Gñlÿ|øBÿ ði ô ði ̂ñl æ ¾õoR âpÖQ Gú

oô} yíBoû|ânAoÿ üßLBôú||ÿ Oßw ìñXp yl Þú

ìHPñþ Gp uBìBðú AðlAqû|âýpÿ ìPpÿ |IS| AuQ ô ðzBó

ìþ|køl 0001 ìPp Aq üà ði ̂ñl âpï ôqó kAok. ||

GñBGpAüò øp <Oßw> Gú ìÏñBÿ üà ÞýéõìPp ði Gú

ôqó üà âpï AuQ (mk/mg1=xet 1|). Aâp üà ði

kAoAÿ ìzh¿ú |04mN| (mg1=m04) GByl 0001 ìPp

Aq @ó 52 Oßw AuQ(mg52=04|÷| 0001). ko oô}

yíBoû|ânAoÿ Oßw Aq ÎçìQ |x| Gú WBÿ ko uBìBðú|ÿ

|mN|  AuP×Bkû ìþ|yõk. ||

ÚBÎlû Aüò AuQ Þú <øp ̂ú Îlk Oßw GýzPp GByl

ði qìhQ|Op üB ìdßî|Op AuQ ô øp ̂ú Þî|Op GByl ði

ÊpüØ|Op AuQ>. ||

yíBoû|ânAoÿ ði Ký̀ýlû AuQ ô ÚBÎlû|Aÿ Þéþ

GpAÿ @ó ôWõk ðlAok ô øñõq ̂zî|AðlAqÿ GpAÿ ouýl

Gú ðËBìþ ÖpAâýp ðývQ. ko Aüò ðõyPBo Gpgþ ìHBðþ ô

ìpAWÐ Ozpüe yl. ||

GpâpÖPú Aq ìXéú :|

(uLPBìHp ô AÞPHp 6002|)|  raewtooF dlroW

61| yíBoû 27 |||| kÿ 5831| 

yíBoû| ânAoÿ ði|øBÿ Þ×Byþ
OÏlAk ÞçÙ|øBÿ 048 üBokÿ |= | BeN

(06BeNìÏBkë

06 ÞçÙ 048

üBokÿ AuQ )
1 Kõðl 

AoqAó|Op Gõkó ði Gú ìÏñBÿ Gú ¾pÖú|Op

Gõkó @ó ðývQ. GBül kül Aq üà

Þýéõâpï ÞçÙ gpülAoÿ ylû ̂ñl ìPp

ði cB¾ê ìþ|yõk

فنــاوری

AuPõAoÿ koq
øp ̂ú ìýrAó koqkôqÿ (Ghýú ko uBðPþ|ìPp)

GýzPp GByl ði GýzPpÿ ko @ó Gú ÞBo ìþ|oôk. GñBGpAüò

øpâõðú ðhþ Þú Gú ÞBo GHpüî AÖrAü{ yíBo Ghýú|øB
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(yßê 1). ||
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yõk ̂pï GýzPpÿ ko oAuPBÿ koqkôqÿ Gp}

ìþ|gõok. (yßê 2). ||

AuPdßBï Þzzþ koqkôqÿ ko ̂pï Gú ̂ãõðãþ

ðõá uõqó øî GvPãþ kAok. GýzPpüò AuPdßBï GB

uõqó kAoAÿ ðõá ðõÑ |P| Gú kuQ ìþ|@ül Þú koqøBÿ

^pï oA Gú ¾õoR Îíõkÿ uõoAj ìþ||Þñl. Þî|Opüò
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ko Îíê clAÞTp ÚloR koqkôqÿ øñãBìþ Gú kuQ

ìþ|@ül Þú uõoAj Þpkó ̂pï ô kôgPò øírìBó GByl.

üÏñþ ìdê OÛBÆÐ ÚloR koqGñlÿ Aq èdBÍ ði Gú ÞBo

oÖPú ô ÚloR Þzzþ ̂pï Þú Gú ðõá uõqó Gú ÞBo

oÖPú GvPãþ kAok. GñBGpAüò ôÚPþ Þú ìþ|gõAøýî

KBoAìPpøBÿ ðõá uõqó ô ði oA OÓýýp køýî Æõë Ghýú

GBül Gú âõðú|Aÿ OñËýî yõk Þú GBq øî clAÞTp

AuPdßBï koqkôqÿ Gú kuQ @ül(yßê 3).
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ÖñBôoÿ

uõqó|øBÿ koqkôqÿ 
ko ¾ñÏQ ÞýØ ô Þ×{

koqkôqÿ oôyþ GpAÿ Gú øî KýõuPò kô ÚÇÏú Aq ìõAk gBï AuQ Þú ørAoAó uBë ÞBoGpk kAyPú AuQ ô Gú
AcPíBë qüBk OB @üñlû|Aÿ ÚBGê Ký{|Gýñþ oô} A¾éþ ìõok AuP×Bkû ko KõyBá üB KBüLõ} GBÚþ gõAøl ìBðl.
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koqkôqÿ oA  @ìýrû|ÿ ìõAk gBï, ði, Æõë koqkôqÿ ô ðõá uõqó ìÏýò ìþ| Þñl. | |
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فنــاوری
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ASp ìõAk gBï | |
^pï ko Æõë ô ÎpÅ oj kAoAÿ uBgPBo ìP×BôOþ

AuQ (yßê|øBÿ 7, 8 ô 9). Òlû|øBÿ oüzú|ÿ ìõ ô

Òlû|øBÿ ÎpÝ Þú ko Æõë KõuQ WBðõoAó Aq up OB kï

ÚpAo kAoðl GpAuBx @ó Þú WùQ koqkôqÿ ̂ãõðú

GByl ÊBøp koqøB oA OÓýýp ìþ|køñl. ||

Aâp uõqó|øBÿ AuPBðlAok GB ðõá ðõÑ |RGú ÞBo

âpÖPú yõk ÊBøp Ghýú|øB ÖpÝ gõAøl Þpk

(yßê|4). ylR Aüò oôülAk Gú WùQ kôgQ ô

gõAÁ ^pï GvPãþ kAok. GpAÿ @ó|Þú yßê

koqkôqÿ ko OíBï WùBR SBGQ GByl GBül Aq uõqðþ GB

ðõá Gpðlû AuP×Bkû Þpk. ||

ôÚPþ Þú GhõAøýî yßê Ghýú ko OíBï WùBR Gú

Æõo ÞBìê ìvPÛýî GByl GBül Aq uõqó|øBÿ kAoAÿ

ðõá |S|, |LL|, |D| üB |HD| Gùpû âpÖQ (yßê 5).ôÚPþ

øî Þú Ghýú|Aÿ GB AðlÞþ qüãrAå ìõok ðýBq GByl

uõqó|øBÿ |rL|, |rVô |PGùPpüò øvPñl(yßê 6). ||

yßê üà:AuPdßBï ðvHþ koq

yßê kô:ìñdñþ AuPdßBï Þzzþ ô ̂ãBèþ Ghýú|øB

yßê uú:AuPdßBï Gùýñú Ghýú|kôqÿ ðõÑ P|

|yßê4|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ R

|yßê5|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ LL| 

|yßê6:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ RL

81| yíBoû 17 |||| @mo5831| 

ASp ìõAk gBï | |
^pï ko Æõë ô ÎpÅ oj kAoAÿ uBgPBo ìP×BôOþ

AuQ (yßê|øBÿ 7, 8 ô 9). Òlû|øBÿ oüzú|ÿ ìõ ô

Òlû|øBÿ ÎpÝ Þú ko Æõë KõuQ WBðõoAó Aq up OB kï

ÚpAo kAoðl GpAuBx @ó Þú WùQ koqkôqÿ ̂ãõðú

GByl ÊBøp koqøB oA OÓýýp ìþ|køñl. ||

Aâp uõqó|øBÿ AuPBðlAok GB ðõá ðõÑ |RGú ÞBo

âpÖPú yõk ÊBøp Ghýú|øB ÖpÝ gõAøl Þpk

(yßê|4). ylR Aüò oôülAk Gú WùQ kôgQ ô

gõAÁ ^pï GvPãþ kAok. GpAÿ @ó|Þú yßê

koqkôqÿ ko OíBï WùBR SBGQ GByl GBül Aq uõqðþ GB

ðõá Gpðlû AuP×Bkû Þpk. ||

ôÚPþ Þú GhõAøýî yßê Ghýú ko OíBï WùBR Gú

Æõo ÞBìê ìvPÛýî GByl GBül Aq uõqó|øBÿ kAoAÿ

ðõá |S|, |LL|, |D| üB |HD| Gùpû âpÖQ (yßê 5).ôÚPþ

øî Þú Ghýú|Aÿ GB AðlÞþ qüãrAå ìõok ðýBq GByl

uõqó|øBÿ |rL|, |rVô |PGùPpüò øvPñl(yßê 6). ||

yßê üà:AuPdßBï ðvHþ koq

yßê kô:ìñdñþ AuPdßBï Þzzþ ô ̂ãBèþ Ghýú|øB

yßê uú:AuPdßBï Gùýñú Ghýú|kôqÿ ðõÑ P|

|yßê4|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ R

|yßê5|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ LL| 

|yßê6:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ RL

81| yíBoû 17 |||| @mo5831| 

ASp ìõAk gBï | |
^pï ko Æõë ô ÎpÅ oj kAoAÿ uBgPBo ìP×BôOþ

AuQ (yßê|øBÿ 7, 8 ô 9). Òlû|øBÿ oüzú|ÿ ìõ ô

Òlû|øBÿ ÎpÝ Þú ko Æõë KõuQ WBðõoAó Aq up OB kï

ÚpAo kAoðl GpAuBx @ó Þú WùQ koqkôqÿ ̂ãõðú

GByl ÊBøp koqøB oA OÓýýp ìþ|køñl. ||

Aâp uõqó|øBÿ AuPBðlAok GB ðõá ðõÑ |RGú ÞBo

âpÖPú yõk ÊBøp Ghýú|øB ÖpÝ gõAøl Þpk

(yßê|4). ylR Aüò oôülAk Gú WùQ kôgQ ô

gõAÁ ^pï GvPãþ kAok. GpAÿ @ó|Þú yßê

koqkôqÿ ko OíBï WùBR SBGQ GByl GBül Aq uõqðþ GB

ðõá Gpðlû AuP×Bkû Þpk. ||

ôÚPþ Þú GhõAøýî yßê Ghýú ko OíBï WùBR Gú

Æõo ÞBìê ìvPÛýî GByl GBül Aq uõqó|øBÿ kAoAÿ

ðõá |S|, |LL|, |D| üB |HD| Gùpû âpÖQ (yßê 5).ôÚPþ

øî Þú Ghýú|Aÿ GB AðlÞþ qüãrAå ìõok ðýBq GByl

uõqó|øBÿ |rL|, |rVô |PGùPpüò øvPñl(yßê 6). ||

yßê üà:AuPdßBï ðvHþ koq

yßê kô:ìñdñþ AuPdßBï Þzzþ ô ̂ãBèþ Ghýú|øB

yßê uú:AuPdßBï Gùýñú Ghýú|kôqÿ ðõÑ P|

|yßê4|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ R

|yßê5|:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ LL| 

|yßê6:ðíBÿ koqkôqÿ GB uõqó ðõÑ RL



23 شمــاره l۲۱5 خرداد و تیر ۱۴۰۱
91 | yíBoû 17 |||| @mo5831| 

ìByýò|øBÿ Ghýú|kôqÿ Ú×éþ kô Úéõ
GvýBoÿ Aq koqøBÿ kô okü×þ oA GB ìByýò kôqðlâþ

kô uõqðþ ìþ|kôqðl. GùPpüò cBèQ @ó AuQ Þú

oküØ|||øBÿ oAuQ ô ̂M Ghýú|kôqÿ kAoAÿ ÊBøp

üßvBðþ ìþ|GByñl AìB Gú ÎéQ ÎõAìê ìhPé×þ Þú

ôWõk kAok ô O×BôR Þñ{ ìßBðýßþ uõqó|øBÿ ̂M ô

oAuQ ̂ñýò ̂ýrÿ Gú Æõo ìÏíõë ìývp ðývQ. ||

O×BôR yßê| âýpÿ céÛú:uõqó ̂M oA Aq oAuQ Gú

M̂ ði ìþ|Þññl OB ðõá ÚçJ ôAok céÛú|ÿ uõqó yõk

ô uLw céÛú|ÿ uõqó ko gçÙ WùQ ôoôk ìõAk gBï

Gýpôó ìþ|@ül. uõqó oAuQ oA Aq ̂M Gú oAuQ ði

ìþ|Þññl OB ðõá ÚçJ ôAok céÛú|ÿ uõqó yõk ô

uLw céÛú|ÿ uõqó ko WùQ ôoôk ìõAk gBï Gýpôó

ìþ|@ül (yßê 01). ||

O×BôR Ký̀{:ði uõqó ̂M Æþ Öpôk @ìló

uõqó oôÿ èHú|ÿ oAuQ uõoAj uõqó ìþ|@|ül ko

cBèþ Þú ko uõqó oAuQ oôÿ èHú|ÿ ̂M ìþ|@ül

(yßê 11). |ôÚPþ Þú Aq ði|øBÿ ÎBkÿ kAoAÿ

Ký̀{ ðõÑ |Z| AuP×Bkû yõk uõqó ̂M ðýpôÿ

âpkyþ ìhBèØ üÏñþ Gú uíQ oAuQ AüXBk ìþ|Þñl

ô Ký̀{ ìP×BôOþ ko ði AüXBk ìþ|Þñl. øp ̂ú ði

uñãýò|Op GByl Aüò ôÂÏýQ ̂zî|âýpOp AuQ.

ôÚPþ uõqó AuPBðlAok kAoAÿ ðõá |R| Gú ÞBo âpÖPú

yõk Ghýú|øBÿ uíQ ̂M Gú Æõo ìÏíõë Aq

Ghýú|øBÿ uíQ oAuQ kAoAÿ AðdpAÙ ÞíPpÿ

øvPñl. oküØ uíQ ̂M kAoAÿ Ký̀{ Úõÿ|Op

AuQ. ìýrAó O×BôR Gú ði Gú ÞBo oÖPú,|̂pï ô ðõá

uõqó GvPãþ kAok (yßê 21). ||

GB AuP×Bkû Aq uõqðþ kAoAÿ ðõá Gpðlû (yßê 31)

ìþ|OõAó Gú KýõuPãþ GýzPpÿ Gýò oküØ|øBÿ ̂M ô

oAuQ Ghýú|kôqÿ kuQ üBÖQ. ||

øp kô oküØ Ghýú|kôqÿ ìpOI ô kAoAÿ AðdpAÙ Gú

M̂ øvPñl ô ko ðPýXú koqkôqÿ kô okü×þ WnAGþ Gú

kuQ ìþ|@ül. ko Aüò cBèQ uõoAj|øBÿ Ghýú Gú

gõGþ ðíBüBó øvPñl. Aâp ̂ñýò ̂ýrÿ gõyBüñl

ðHByl ìþ|OõAó GB AuP×Bkû Aq ðõá |LL| Ghýú|øBüþ

¾BÙ AüXBk Þpk Þú uõoAj|øBÿ @ó Gú Æõo ÞBìê

Kõyýlû GByl. ||

GpâpÖPú Aq ìXéú:|
(uLPBìHp ô AÞPHp 6002)|raewtooF dlroW

yßê 21:O×BôR Ký̀{ GB AuP×Bkû Aq uõqó ðõÑ R yßê 11:O×BôR Ký̀{ uõqó|øBÿ ̂M ô oAuQ

yßê 7:|oj Groå ðíBüþ ylû ̂pï
(B-AÆõèþ ô D-CÎpÂþ)

yßê 8:|Gh{ B-A(Òlk oüzú ìõ ko
GBæ ô Òlk ÎpÝ ko KBüýò)

yßê 9:|Gh{ B-A(Òlk oüzú ìõ ko
GBæ ô Òlk ÎpÝ ko KBüýò)

yßê01:O×BôR yßê| âýpÿ céÛú Gýò uõqó|øBÿ ̂M ô oAuQ

yßê 31:ðÛ{ uõqó ðõÑ RLko KzQ ô Wéõÿ ÞBo

91 | yíBoû 17 |||| @mo5831| 

ìByýò|øBÿ Ghýú|kôqÿ Ú×éþ kô Úéõ
GvýBoÿ Aq koqøBÿ kô okü×þ oA GB ìByýò kôqðlâþ

kô uõqðþ ìþ|kôqðl. GùPpüò cBèQ @ó AuQ Þú

oküØ|||øBÿ oAuQ ô ̂M Ghýú|kôqÿ kAoAÿ ÊBøp

üßvBðþ ìþ|GByñl AìB Gú ÎéQ ÎõAìê ìhPé×þ Þú

ôWõk kAok ô O×BôR Þñ{ ìßBðýßþ uõqó|øBÿ ̂M ô

oAuQ ̂ñýò ̂ýrÿ Gú Æõo ìÏíõë ìývp ðývQ. ||

O×BôR yßê| âýpÿ céÛú:uõqó ̂M oA Aq oAuQ Gú

M̂ ði ìþ|Þññl OB ðõá ÚçJ ôAok céÛú|ÿ uõqó yõk

ô uLw céÛú|ÿ uõqó ko gçÙ WùQ ôoôk ìõAk gBï

Gýpôó ìþ|@ül. uõqó oAuQ oA Aq ̂M Gú oAuQ ði

ìþ|Þññl OB ðõá ÚçJ ôAok céÛú|ÿ uõqó yõk ô

uLw céÛú|ÿ uõqó ko WùQ ôoôk ìõAk gBï Gýpôó

ìþ|@ül (yßê 01). ||

O×BôR Ký̀{:ði uõqó ̂M Æþ Öpôk @ìló

uõqó oôÿ èHú|ÿ oAuQ uõoAj uõqó ìþ|@|ül ko

cBèþ Þú ko uõqó oAuQ oôÿ èHú|ÿ ̂M ìþ|@ül

(yßê 11). |ôÚPþ Þú Aq ði|øBÿ ÎBkÿ kAoAÿ

Ký̀{ ðõÑ |Z| AuP×Bkû yõk uõqó ̂M ðýpôÿ

âpkyþ ìhBèØ üÏñþ Gú uíQ oAuQ AüXBk ìþ|Þñl

ô Ký̀{ ìP×BôOþ ko ði AüXBk ìþ|Þñl. øp ̂ú ði

uñãýò|Op GByl Aüò ôÂÏýQ ̂zî|âýpOp AuQ.

ôÚPþ uõqó AuPBðlAok kAoAÿ ðõá |R| Gú ÞBo âpÖPú

yõk Ghýú|øBÿ uíQ ̂M Gú Æõo ìÏíõë Aq

Ghýú|øBÿ uíQ oAuQ kAoAÿ AðdpAÙ ÞíPpÿ

øvPñl. oküØ uíQ ̂M kAoAÿ Ký̀{ Úõÿ|Op

AuQ. ìýrAó O×BôR Gú ði Gú ÞBo oÖPú,|̂pï ô ðõá

uõqó GvPãþ kAok (yßê 21). ||

GB AuP×Bkû Aq uõqðþ kAoAÿ ðõá Gpðlû (yßê 31)

ìþ|OõAó Gú KýõuPãþ GýzPpÿ Gýò oküØ|øBÿ ̂M ô

oAuQ Ghýú|kôqÿ kuQ üBÖQ. ||

øp kô oküØ Ghýú|kôqÿ ìpOI ô kAoAÿ AðdpAÙ Gú

M̂ øvPñl ô ko ðPýXú koqkôqÿ kô okü×þ WnAGþ Gú

kuQ ìþ|@ül. ko Aüò cBèQ uõoAj|øBÿ Ghýú Gú

gõGþ ðíBüBó øvPñl. Aâp ̂ñýò ̂ýrÿ gõyBüñl

ðHByl ìþ|OõAó GB AuP×Bkû Aq ðõá |LL| Ghýú|øBüþ

¾BÙ AüXBk Þpk Þú uõoAj|øBÿ @ó Gú Æõo ÞBìê

Kõyýlû GByl. ||

GpâpÖPú Aq ìXéú:|
(uLPBìHp ô AÞPHp 6002)|raewtooF dlroW

yßê 21:O×BôR Ký̀{ GB AuP×Bkû Aq uõqó ðõÑ R yßê 11:O×BôR Ký̀{ uõqó|øBÿ ̂M ô oAuQ

yßê 7:|oj Groå ðíBüþ ylû ̂pï
(B-AÆõèþ ô D-CÎpÂþ)

yßê 8:|Gh{ B-A(Òlk oüzú ìõ ko
GBæ ô Òlk ÎpÝ ko KBüýò)

yßê 9:|Gh{ B-A(Òlk oüzú ìõ ko
GBæ ô Òlk ÎpÝ ko KBüýò)

yßê01:O×BôR yßê| âýpÿ céÛú Gýò uõqó|øBÿ ̂M ô oAuQ

yßê 31:ðÛ{ uõqó ðõÑ RLko KzQ ô Wéõÿ ÞBo
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برنامه نمایشگاه های چرم و کفش
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. 

شهریور تا آبان 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.mosshoes.com روسیه
مسکو مدکفش و لوازم جانبی             Mosshoes

موس شوز دوشنبه تا پنج شنبه        ۲۹ اوت ۱۰-۷ شهریور

                       Gostiny Dvor :مکان برگزاری l                                                     ساعت برگزاری: ۹.3۰ صبح تا ۷ بعدازظهر 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

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

www.cnraymod.com ترکیه 
استانبول

مدکفش بهار و تابستان 
۱۴۰۲

AYMOD
آی مد چهارشنبه تا شنبه ۲۸ سپتامبر

اول اکتبر  ۹ - ۶ مهر

                        CNR مکان برگزاری: مرکز نمایشگاهی l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰صیح تا ۶ بعدازظهر l 

www.cnrshoetech.com ترکیه 
آنتالیا

مد لوازم کفش پاییز و 
زمستان ۱۴۰۲ 

shoetech
شوتک چهارشنبه تا شنبه ۱۵ - ۱۲ اکتبر ۲3 - ۲۰ مهر

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

www.aysafexpo.com ترکیه 
استانبول

مد لوازم کفش پاییز و 
زمستان ۱۴۰۲

Aysaf
آیساف چهارشنبه تا شنبه ۱۹-۱۶ نوامبر ۲۸-۲۵ آبان

                      CNR مکان برگزاری: مرکز نمایشگاهی l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰صیح تا ۶ بعدازظهر l 

مهر

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

www.aysafexpo.com ترکیه 
استانبول

مد لوازم کفش پاییز و 
زمستان ۱۴۰۲

Aysaf
آیساف چهارشنبه تا شنبه ۱۹-۱۶ نوامبر ۲۸-۲۵ آبان

                      CNR مکان برگزاری: مرکز نمایشگاهی l                                                   ساعت برگزاری: ۱۰صیح تا ۶ بعدازظهر l 

آبان

نمایشــــگاه
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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 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 تولیدی

 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 
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 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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تولید و پخش انواع کفش های چرمی مردانه، زنانه 
اسپرت، فانتوفل، مجلسی

مدیریت: درودیان
نشانی: تهران، خیابان خیام شمالی، باالتراز پاچنار 

کوچه امین، نبش پاساژ ایساتیس
تلفن: 55152504-021        همراه: 09126497659
تلفن: 5578396-021           همراه: 09022121746
Telegram: @twentyoneleather          www.leather21.com

تولیدی کفش 21

کفـش
ترین های چرم و کفش

43

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 پی
تولیدکننده کفش های مردانه اسپرت و کالسیک 

مدیریت: 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×{

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

فتاح احمدی
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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

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 دکتر 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 

کفش 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 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 لیون
تولید کننده انواع کفش و سرپایی با

 زیره pu – pvc  وایربولینگ

@ lionshoes

پاشنه 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

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×{

پاشنــهکیف

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

)لوگو سازمانی - عکس های اختصاصی(

گالری شکالت 
فندق

@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: 021-33933638

www.l imooteb.ir
   l imootebi

جواد خاوری
تولیدکننده 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 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 
) 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 رافیک
تولید کننده پاشنه های خاص  کفش زنانه

تلفن: 021-33924484  
     www.rafikheels.com

rafik_heels :اینستا
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محصــوالت چــرمی
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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

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 آفتاب

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 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 
چرم وکفش

021-77628085-7

ماکت 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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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×{

صنایع چرم، کفش و نساجی

نمایندگی تبریز- ذاکری: 09146527912  و   09148924358
تلفن تهران: 44505083-021    تلفکس تهران: 021-77001386     

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

SPONGE، FOAM، EVA تولید کننده کفی های طبی

تلفن: 021-36463546

همراه: 0912-2596395

شرکت 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 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

شرکت زرچرم
نماینده انحصاری:

 شرکتMELAMINتولید کننده انواع قدک های حرارتی و حاللی در کشور اسلوونی

 شرکت PIDIGI تولید کننده انواع ورقه های سلولزی )تکسون( در کشور اسلوونی

 شرکت BARTOLI تولید کننده انواع فیبرهای صنعتی در کشور ایتالیا

 شرکت SPUMATEX تولیدکننده انواع فوم های التکس در کشور اسپانیا

 شرکت PEMS تولید کننده انواع فنر و قطعات فوالدی در کشور اسپانیا

 شرکت FLEXOSPUMA تولیدکننده انواع فوم های PU  در کشور پرتغال

 شرکت EUROMATRICI تولیدکننده انواع قالب های فرم در کشور ایتالیا

 ارائه کننده انواع قدک های حاللی و منسوجات نبافته ساخت کشور چین

نشانی: خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ شرکا – طبقه همکف – واحد 13

تلفن: 33959167   فکس: 33973266 

  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: تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه جابرزاده، پاساژ مهدی 
همکف، پالک 24       تلفن: 33910730 - 36055008 - 021  

تلفکس: 36057932        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 پـا
TPU-PU-PVC تولیدکننده انواع زیره

زیره همراه
 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 پاس
رئیس هیت مدیره: مهدی حاج قاسم       مدیرعامل: افشین بیگلری

PU. TR. TPU. PVC تولیدکننده انواع زیره های
دفتر فروش: تهران، سعدی شمالی، کوچه بیمه، پالک 18، طبقه اول

تلفکس: 33964897 – 33924401 – 09123376223
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 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 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
moc.rehtael-fadas@ofni:liamEmoc.oohay@rehtael_fadas

^pïì¿ñõÎþ

ypÞQOõèýlÿ¾ñÏPþp̂ïAoÒõAó

ocyrtsudnIdnaecudorP

OõèýlÞññlûAðõAÑ^pïì¿ñõÎþ,Þ×zþ,ìHéþ,@uPpÿ,GýBèúôgõkoôüþ

ðzBðþ:OùpAó,gýBGBógýBï,Þõ^úìñõ^ùpgBðþ,ìXPíÐìñõ^ùpgBðþ,

ÆHÛúAôë,KéBá76ô86

Oé×ò:8-67859655ÖBÞw:97859655

øípAû:8048201219038395212190

ÞBogBðú:91-81323354-620

moc.liamg@navahgra.mrahc:liamE

moc.navahgramrahc.www

p̂ïOBN
OõèýlôôAokAR^pïøBÿì¿ñõÎþ

yùpAGþÖpAøBðþ:07017422190ìXPùlÿ:99050052190
ðzBðþ:gýBGBóuÏlÿyíBèþ,Þõ^úWBGpqAkû,KBuBsupqìýò^pï,KéBá9

Oé×ò:52230933-15071133-91274933Oé×ßw:98317933
moc.liamtoh@2102mrahcpot:liamE

oAøñíBÿ^pïôÞ×{
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تولیدکننده مواد EVA  و پخش پلی اورتان
تلفن: 09125048916 ) اشکان پوراعظم (

تولید کننده کفی EVA و تولید کننده پارچه کفی
تلفن: 09126041248 )سلطانی (
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شمــاره l۲۱5 خرداد و تیر 32۱۴۰۱

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: استان البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر،
بعد از میدان دوم، نبش خیابان مهر
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شرکت تولیدی صنعتی چرم ارغوان

Produce and Industry co

چرم 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: 09122471070        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 تــاپ
شرکت تولیدی یکتا چرم مدرن شرق

تولید، تهیه و توزیع انواع چرم مصنوعی
کاربرد 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 فومکار


