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زیرساخت های صنعتی و اقتصادی شان می چرخد و بخش خصوصی است که 
می تواند اقتصاد کشور را پویا نگه دارد. آن زمان گذشت که از نهادها و ارگانها 
طلب کمک کنیم، امروز یک بنگاه اقتصادی است که می تواند کشور را نگه دارد، 

اگر به نمایشگاه ها اینگونه نگریسته شود مسلما پویاتر برگزار خواهند شد."
غفاریان با اشاره با نوع تعامل اتحادیه کفش مشهد با تولیدکنندگان گفت: "ما 
هرچقدر ارتباط قوی تری با اتحادیه داشته باشیم موفق تر هستیم البته به شرطی 
که اتحادیه هایمان در چارچوب و از پیش تعیین شده نباشد. اتحادیه ها درواقع 
برای ما مرجع ارزشمندی هستند اگر به آن صنفی نگریسته شود و از بیرون از 

اتحادیه به آنها خط  مشی دیکته نشود."
بهروز خطیبی، خزانه دار اتحادیه کفش مشهد و یکی از غرفه داران حاضر 
در نمایشگاه درپاسخ به این سوال که چرا برگزاری نمایشگاه به بخش صنعت 
واگذار نمی شود، گفت: "اتفاقات خوب در سال آینده رخ خواهد داد. امسال نیز 
بین اتحادیه، انجمن و نمایشگاه تعامل خوبی وجود داشت و هیچکدام جدا از 

یکدیگر نبودند و در واقع مشکل ما نبودیم بلکه مشکل شرایط رکود بازار بود."
خطیبی افزود: "مشکالتی که در حال حاضر صنعت با آن مواجه است، 
درگیری هایی است که بخش صنعت و بازار دارد و نیز مطالبات معوقه 
تولیدکنندگان ما. بنابراین تمام انرژِي تولیدکنندگان صرف دریافت مطالباتشان 
می شود و به جای اینکه به شرایط آینده فکر کنند انرژی شان را معطوف مطالبات 

معوقه و چک های برگشتی می نمایند."
خزانه دار اتحادیه کفش مشهد شرایط اقتصادی را عامل بی رونقی نمایشگاه 
مشهد دانست و گفت: "شرایط اقتصادی در بی رونق بودن نمایشگاه بسیار تاثیر 
گذاشته است همچنین مصادف شدن نمایشگاه با نمایشگاه آیسف باعث شد تا 
بخشی از نیروها در آنجا حضور یابند. عالوه بر این به فاصله یک هفته قبل از این 
نمایشگاه، نمایشگاه دیگری در مسکو برگزار شد که همین امر باعث شد افرادی 

که در مسکو حضور یافتند حضور در نمایشگاه مشهد را کنسل کنند. "
خطیبی افزود: "برنامه ریزي برای حضور در یک نمایشگاه پس از نمایشگاهی 
دیگر حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد و بنده به تولیدکنندگان حق می دهم که 

نتوانند به فاصله 15 روز در 2 نمایشگاه شرکت کنند."
وی ادامه داد: "بنده به عنوان یک شرکت کننده از نمایشگاه بسیار راضی هستم 

و امسال نسبت به سال گذشته درخواست و سفارشات بیشتری داشتیم."
احمد دانا، نایب رئیس انجمن کفش مشهد نیز از برگزاری نمایشگاه امسال 
اظهار رضایت کرد و گفت: "نمایشگاه خوب بود اما در زمان برگزاری نمایشگاه 
ایراداتی دارد که با مسئوالن برگزاری نمایشگاه صحبت کردیم  تا مالحظاتی 

در این زمان در نظر گرفته شود و همزمان با برگزاری نمایشگاه دیگر نباشد."
دانا در خصوص علت شرکت نکردن تولیدکنندگان در این نمایشگاه گفت: 
"زمان این نمایشگاه به گونه ای است که 2 ماه از عید نوروز گذشته است و مردم 
به تازگی اجناس مورد نیازشان را خریداری کرده اند و این زمان نه به درد فعاالن 
لوازم جانبی می خورد و نه مورد استقبال فعاالن حوزه کفش قرار می گیرد. 
بنابراین اگر زمان برگزاری این نمایشگاه مناسب بود به جای اینکه در سالن 
2200 متری کل شرکت کنندگان جایدهی شوند، سالنی با این مساحت را فقط 
کفاش ها پر می کردند و سالن های دیگر در اختیار دیگر شرکت کنندگان قرار 
می گرفت زیرا مشهد با توجه به تعداد باالی تولیدکننده، می تواند پاسخگوی 

چنین امری باشد."
وی در پاسخ به این سوال که چرا انجمن تولیدکنندگان مشهد در برگزاری 
نمایشگاه دخالت نمی کند، گفت: "اگر انجمن دخالت نمی کرد این نمایشگاه 
سال گذشته به آخر خط می رسید. اما با حضور انجمن چراغ نمایشگاه هنوز 

روشن مانده است.
به همت انجمن تمهیداتی اندیشیده شده است تا نمایشگاه بین المللی دیگری 
در مشهد برگزار شود که همه غرفه داردان کفاش و تولید کننده کفش باشند."

وی ارتباط بین اتحادیه و انجمن را عالی دانست و گفت: "هیچ مشکلی بین 
اعضای اتحادیه و انجمن وجود ندارد و درحال حاضر بزرگ ترین کاری که انجمن 
برای تولیدکنندگان انجام می دهد این است که در بحث فروش کار می کند. 
زیرا زمانی که فروش رونق داشته باشد تولیدمان نیز فعال است و کارگران 
مشغول فعالیت هستند بنابراین کاری که در اولویت انجمن است، بحث فروش و 
شناساندن کار مشهد به فعاالن شهرهایی است که از مشهد دور هستند. در این 
راستا انجمن همانند سال گذشته نمایشگاه هاي اختصاصي در 3 شهر که به علت 

بعد مسافت با تولیدات مشهد آشنا نیستند برگزار خواهد کرد."
شایان ذکر است به نظر نگارنده ناهماهنگی های نمایشگاه مشهد از 
کیفیت برگزاری آن بسیار کاسته بود، ناهماهنگی هایي که هرسال تکرار 
می شود. ناهماهنگی هایی از قبیل عدم تطبیق زمان برگزاری این نمایشگاه 
با نمایشگاه های خارجی. شاید این بی تدبیری به این دلیل باشد که مسئوالن 
امر احساس می کنند این نمایشگاه همسطح با آیسف است در حالی که عمر 
نمایشگاه مشهد 9 سال است و عمر آیسف به 20 سال می رسد. به نظر می رسد 
برای برگزاری بهتر نمایشگاه و فراهم سازی امکان مشارکت بیشتر فعاالن 
صنف، مسئوالن امر باید انعطاف پذیرتر برخورد کنند و درصورت تداخل زمان 

برگزاری با نمایشگاه های بزرگ خارجی تاریخ آن را به سرعت تغییر دهند.

نمایی از واحد کفش خطیبیاحمد دانا



ابوالفضل خوشبو در مورد نوع فعالیت خود گفت: 
"حدود 30 سال است که تولیدکننده و فروشنده 
مواد اولیه کفش هستم و با برند تک گل فعالیت 
می کنم. همچنین جزو بنکداران مشهد هستم و در 

سراسر ایران کار پخش و توزیع کفش را دارم. حدود 
85 درصد محصوالت کفش تولید خودمان است و 
حدود 15 درصد مابقی را از تولیدکنندگان دیگر 

تهیه می کنم."

شرکت  با  آشنایی  اش  درخصوص  خوشبو 
تهران مدل گفت: "حدود یکسال و نیم قبل در 
نمایشگاه مشهد با آقای احمدنیا آشنا شدم که با 
توجه به دستگاه های با کیفیتی که تهران مدل 
دارد و خصوصا در چند سال اخیر که کیفیت 
کارهایشان بسیار بهتر از قبل شده است و با توجه 
به فعالیت هایی که شرکت تهران مدل در بخش 
نوآوری دارد، تصمیم گرفتم با این شرکت همکاری 

کنم."
وی درمورد نحوه فعالیت و تعامل  خود با تهران 
مدل گفت: "در زمینه طراحی پاشنه و طراحی 
مدل با یکدیگر همکاری داریم، به این طریق که 
ما ایده هایی داریم و این ایده ها را به مدیران تهران 
مدل منتقل می کنیم و ایشان نیز، هم مدل سازی 

می کنند و هم پاشنه مورد نظر را می سازند." 
خوشبو به امتیازاتی که از تهران مدل درخواست 
کرده اند، اشاره کرد و گفت: "تا به امروز به جز باال 
بردن هر روزه کیفیت کارهایشان هیچ چیز دیگری 
از تهران مدل نخواسته ایم که خدا را شکر مدیران 

گزارش
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نماينده تهران مدل در مشهد گفت:

تهران مدل، هر روز با کیفیت تر از ديروز

نشست سازمانی تهران مدل

 شرکت تهران مدل که از سال 1355 با مدیریت جمشید احمدنیا در زمینه پاشنه، زیره و صندل های زنانه فعال است همچون سال های گذشته در نمایشگاه 
کیف، کفش و ماشین آالت مشهد حضور فعال داشت و محصوالت خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشت. تهران مدل در چند شهر ایران از جمله مشهد 
نمایندگانی دارد که در این نمایشگاه بر آن شدیم تا با ابوالفضل خوشبو، نماینده شرکت تهران مدل در مشهد گفتگویی کوتاه درخصوص نحوه همکاری شان 

با تهران مدل ترتیب دهیم که در ادامه می خوانید.



تهران مدل نیز کیفیت کار را بسیار افزایش داده اند 
و ما از نحوه همکاری مان با ایشان راضی هستیم."

وی ادامه داد: "از ابتدا همکاری مان با تهران مدل 
بر اساس حسن اعتماد آغاز شد و طی رایزنی هایی 
که با مدیران این شرکت انجام دادیم توافق کردیم 
که طرح، ایده و مدل های پیشنهادی ما را بسازند 
و ما نیز به عنوان نماینده این شرکت در مشهد 
فعالیت داشته باشیم که به لطف خدا تا امروز هر دو 

طرف از همکاری با یکدیگر راضی بوده ایم."
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جمعی از روسای اتحادیه در غرفه تهران مدل

برادران احمدنیا

ابوالفضل خوشبو نماینده تهران مدل در مشهد

حاضران در غرفه تهران مدل 
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گزارش

فرزاد طهماسبی در ابتدا یکم تیرماه، روز ملی اصناف را به تمام تالشگران صنعت 
کیف و کفش تبریک گفت و افزود: با توجه به ورود اجناس خارجی به کشور به 
صورت قاچاق، ضررهای بسیار زیادی به این قشر زحمت کش وارد شده است 
و متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی کیف و کفش در کشور به خاطر قاچاق 

تعطیل شده است. 
طهماسبی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کیف و کفش در 
گرگان نیز تعطیل شده است و تنها 2 واحد تولیدی کیف توانسته است سرپا بماند و 
هیچ واحد تولیدی کفشی در گرگان وجود ندارد.  متاسفانه با پیگیری های زیاد هم 
نتوانستیم برای این دو واحد تولیدی تسهیالتی با نرخ کم آماده کنیم و با توجه به 

رکود بازار هم شرایط روز به روز برای این واحدهای تولیدی بدتر می شود.
وی تصریح کرد: یکی از این تولیدی های کیف فردی است که با در اختیار داشتن 
27 کارگر، بسیار قوی عمل می کند و کل کیف های اداره پست کل کشور را عرضه 

می کند همچنین کل کیف های سازمان حج و زیارت در این تولیدی فراهم می شود 
که البته با شرایطی که امسال در خصوص حج پیش آمده است احتماال با مشکالتی 

مواجه خواهد شد و بسیار متضرر می شود.
طهماسبی در مورد تعداد اعضا افزود: تعداد اعضای این صنف در گرگان 317 
نفر می باشد که فروشندگان کیف، کفش، سراج،  تعمیرات کیف و کفش، فروش 

مصنوعات چرمی و فروش لوازم کفاشی را شامل می شود.
وی افزود:  با توجه به آمار صورت گرفته 15 درصد درآمد ناخالص ملی کشور  و 
حدود  یک سوم جمعیت کشور را اصناف و بازاریان تشکیل می دهند لذا دولت 
باید نگاه ویژه ای به اصناف و به خصوص به صنعت تولید داشته باشد تا عالوه بر  

اشتغالزایی بتوان مشکل تولید را حل و زمینه را برای صادرات فراهم کرد. 
وی در پایان گفت:  در گرگان پیگیر این امر هستیم تا بتوانیم با برگزاری نمایشگاه 

جهت حمایت از تولیدات داخلی گام بزرگی را جهت تقویت بنیه کشور برداریم.

ماه گذشته فرزاد طهماسبی، عضو اتحادیه کیف و کفش گرگان به عنوان نایب رئیس دوم اتاق اصناف گرگان برگزیده شد. در سفری که به گرگان داشتیم فرصتی 
دست داد تا با وی در خصوص وضعیت صنعت کفش کشور و وضعیت صنعت کیف و کفش گرگان گفتگویی کوتاه انجام دهیم که در ادامه می خوانید.

نائب رئيس دوم اتاق اصناف گرگان؛

نگاه ويژه دولت به اصناف،
 صنعت و  تولید ضروری است 

روز ملی اصناف بر تمامی صنعتگران و فعاالن صنفی مبارک باد
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ناصر حاج هاشمی، رئیس اتحادیه کفش های ماشینی به شرح هدف برگزاری 
همایش پرداخت و گفت: "از آنجایی که اعضای صنف دغدغه های مالیاتی دارند و 
با ابهاماتی روبرو هستند بنابراین تصمیم گرفتیم با مشارکت اتحادیه لوازم ایمنی 
و آتش نشانی این همایش را برگزار کنیم تا از این طریق، اعضاء را درخصوص 

دغدغه های مالیاتی آگاه سازیم."
حاج هاشمی افزود: "دکتر حسین محمدزاده به عنوان کارشناس امور دارائی و 
به عنوان شخصی که اشراف کاملی نسبت به موضوع مالیات، بحث ارزش افزوده ، 
بندج و ... دارد در این مراسم سخنرانی کردند تا با شفاف سازی این مباحث اعضاء را 

با سازمان مالیاتی آشتی دهند."
وی ادامه داد: "از آنجایی که این همایش به دلیل مراجعات مکرر اعضاء برگزار 
شده است انتظار بازدهی باالیی از این همایش داریم و در راستای افزایش بازدهی، 
رونوشتی از مطالبی که در این همایش توسط کارشناس امور دارایی ارائه شد، تهیه 

شد تا در اختیار افرادی قرار بگیرد که موفق نشدند در این مراسم حضور یابند."
حاج هاشمی در خصوص برگزاری همایش در سالن فرهنگی رفاه گفت: "این 
محدوده به دلیل دسترسی بهتر به بازار و پراکندگی اعضای صنف در این محدوده 
انتخاب شده است تا بتوانیم از حضور حداکثری اعضا به دلیل سهل المسیر بودن 

مرکز همایش بهره ببریم."
رئیس اتحادیه کفش های ماشینی درمورد برنامه های آموزشی آتی اتحادیه 
گفت: "اتحادیه اهدافی دارد و در پی تحقق این اهداف است، که بخشی از آن اهداف 
آموزشی است و در این راستا با اتحادیه لوازم ایمنی و آتش نشانی تفاهم نامه ای 
انعقاد کرده ایم تا برای اهداف درون سازمانی اتحادیه و دغدغه های اعضای صنف و 

مشکالتی که با اتاق های صنفی وجود دارد بتوانیم درکنارشان باشیم."

مهدی عبدالهی، بازرس اتحادیه کفش های ماشینی در خصوص اهداف برگزاری 
این همایش گفت: "از آنجایی که بنده به عنوان نماینده اتحادیه در حوزه مالیاتی 
فعالیت می کنم، با اعضاء ارتباط زیادی دارم و در جریان نقدهای وارد بر مباحث 
مالیاتی هستم و همچنین با توجه به اهمیت قانون جدید نظام مالیاتی که از ابتدای 
سال جاری اجرا می شود تصمیم گرفتیم این همایش را با همکاری اداره دارایی 
برگزار کنیم تا در این خصوص برای اعضاء روشنگری های الزم صورت بگیرد و 
بتوانیم مشکالتی که در رابطه با نحوه ارائه اظهارنامه هایشان به اداره مالیات دارند 

را برطرف سازیم."
عبدالهی افزود: "سال های گذشته چنین مراسمی به طور مختصر و مفید 
در مسجدی در بازار برگزار می شد اما امسال تصمیم گرفتیم به طور جامع تر و 
گسترده تر باشد. همچنین سعی کردیم اطالع رسانی گسترده ای از طریق  ارسال 
پیامک، شبکه های اجتماعی و توزیع برگه های فراخوان بین اعضای صنف داشته 

باشیم."
بازرس اتحادیه کفش های ماشینی در مورد انتخابات تیرماه اتحادیه گفت: 
"انتخابات اتحادیه روز سه شنبه 22 تیرماه از ساعت10 صبح تا 2 بعد از ظهر در 
حسینیه بین الحرمین بازار برگزار خواهد شد که امیدواریم شاهد مشارکت اکثر 
اعضای صنف باشیم." وی افزود: "در این دوره از انتخابات 13 نفر برای هیات مدیره 
و 2 نفر برای بازرسی کاندید شده اند که در پایان از این تعداد، 7 نفر به عنوان اعضای 

هیات مدیره و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب می شوند." 
عبدالهی به عنوان صحبت پایانی گفت: "از همه همکاران خواهشمندم در 
انتخابات شرکت کنند تا در همان مرحله اول تکلیف انتخابات روشن شود و اجازه 

ندهند به دور دوم کشیده شود."

چهارشنبه 12 خردادماه سال جاری همایش شناخت وظایف قانوني و مقررات مالیاتي توسط اتحادیه کفش های ماشینی در سالن همایش رفاه واقع در میدان 
بهارستان، خیابان مردم برگزار شد. در این مراسم حسین محمدزاده نماینده اداره مالیات به شرح قانون جدید نظام مالیاتی پرداخت. در خصوص اهداف برگزاری 

این همایش گفتگویی کوتاه با ناصر حاج هاشمی، رئیس اتحادیه کفش های ماشینی و مهدی عبدالهی، بازرس اتحادیه ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

به همت اداره دارايی برگزار شد:

همايش شناخت وظايف قانوني و مقررات مالیاتي 

گزارش
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کارشناس امور دارائی در همایش شناخت وظایف 
قانوني و مقررات مالیاتي موارد مالیاتي زیر را تشریح 

کرد:
تکامل جامعه بشری و تبدیل روستا به شهر و 
گسترش شهر نشینی مفهوم مالیات را عقالیی کرد.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه 
به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی 
است که به دولت پرداخت می شود زیرا ابزار و 
امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها را دولت 

فراهم ساخته است. 
پایه ها یا منابع اصلی که مالیات به آنها تعلق 

می گیرد عبارتند از: درآمد، مصرف، ثروت 

قانون مالیات های مستقیم: ق.م.م 
ماده1: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات 

می باشند:
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا 
حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود در ایران 

طبق مقررات.
2- هر شخص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه 
درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل 

می نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران 
نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل 

می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه 
درآمدهایی که در ایران یا در خارج از ایران تحصیل 

می نماید.
5- هر شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی یا 
حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل 

می نماید. 

تعریف سال مالیاتی:
 ماده 155 ق.م.م: سال مالیاتی عبارت است از یک 
سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع 
و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لکن 
در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال 
مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق 
نمی کنددرآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی 
مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد 
تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان 
و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی 

پس از سال مالی می باشد.

مالیات بر درآمد مشاغل
 ماده 93 ق.م.م:  درآمدی که شخص حقیقی 
از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از 
موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران 
تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این 

قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. 
 ماده 94 ق.م.م: درآمد مشمول مالیات مؤدیان 
موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کاال و 
خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول 
مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر 
هزینه ها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل 

هزینه های قابل قبول و استهالکات. 
***نرخ صفر یعنی اظهار نامه و تراز نامه داده 

شود و درآمد اعالم گردد بعد ضربدر صفر بشود. 
***چنانچه اظهار نامه تسلیم نشود معافیت 
موضوع ماده 101 ق.م.م و نرخ صفر از بین می رود. 

***مالیات بر درآمد مشاغل***
ماده 93

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به 
مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در 
سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس 
از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول 

مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.
از  )اعم  مدنی  شرکت های  درآمد  تبصره: 
اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از 
فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل )مضارب( 
یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات 

این فصل می باشد. 

ماده 94
درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این 
فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات 
به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات 
فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و 
استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های 

قابل قبول و استهالکات.

ماده 95
صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر 

و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت 
اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط 
مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت 
در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص 
درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه 
مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین نامه 
اجرائی مربوط به نوع دفاتر،اسناد و مدارک و 
روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( 
و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع 
و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور 
و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص 
درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این 
قانون)1395/01/01(توسط سازمان امور مالیاتی 
کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی 

و دارایی می رسد.

ماده 97  )تغییر رویکرد(
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع 
این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که 
با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد 
پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور 
مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی 
دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها 
را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا 
به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی 
قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه 
مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات 
خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت 
به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت 
و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح 
جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب 
برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت 
اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ 
ابالغ برگ تشخیص مالیات،نسبت به ارائه اظهارنامه 
مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند،اعتراض 
مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار 
می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال 
مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد 

مقرر قانونی نیست.
ادامه دارد...

قوانین و مقررات مالیاتیقوانین و مقررات مالیاتی



مهدی غفاریان، مدیرعامل چرمیران در خصوص 
تغییراتی که اخیرا در کارخانه ایجاد کرده اند، 
گفت: "در ابتدا کارخانه ای با مساحت 5 هزار متر 
مربع خریداری شد. این کارخانه شامل 1200 
متر سالن و 600 متر بنا در 3 طبقه اداری است. 
کار را با حداقل ماشین آالت شروع کردیم و در 
ادامه ماشین آالتی از ایتالیا وارد کردیم. با ورود 
ماشین آالت جدید با کمبود فضا مواجه شدیم 
بنابراین فضایی 1200 متری در 2 طبقه در کنار 
سالن قدیم احداث کردیم. امروز نیز به عنوان 
برندی با تنوع تولید محصوالتی از قبیل کفش 
مجلسی زنانه و مردانه، کفش اسپرت زنانه و 
مردانه، کیف های اداری و مجلسی زنانه، کیف 
پول و اکسسوری، لباس و کمربند مشغول به کار 

هستیم."
غفاریان با اشاره به اینکه چرمیران در حال 
9 فروشگاه در مشهد، کرمان ، یزد و  حاضر 
اهواز دارد، گفت: "ما در 2 سال آینده برنامه ای 
برای افزایش فروشگاه ها نداریم اما  قصد داریم 
مساحت فروشگاه ها را به باالی 200 متر ارتقاء 
دهیم و بعد از اینکه فروشگاه های موجود را به 
شکل تخصصی درآوردیم، فروشگاه های جدید 
نیز اضافه خواهیم کرد. بنده این اعتقاد را دارم 
که با توجه به رکود اقتصادی موجود، در این 
2سال باید فروشگاه های مان را احیا کنیم و بحث 
ماندگاری مان را بیشتر اثبات کنیم و بعد از خروج 

از رکود کار را توسعه دهیم."
وی در پاسخ به این سوال که با چه انگیزه ای 
همزمان در کار تولید و فروش وارد شده اید،گفت: 
"با توجه به اینکه چرمیران جزو جوان ترین 
برندهای چرم ایران محسوب می شود و همچنین 
از آنجایی که تعداد شعبات مان زیاد نیست، الجرم 
باید کاری می کردیم که در رقابت قیمت و کیفیت 

سرآمد باشیم. 
کیفیت در تولیدات محصوالت ما از اهمیت 
باالیي برایمان برخوردار است.ما نتوانستیم به 
میزانی که مدنظرمان بود با پیمانکاران هماهنگ 
شویم چرا که شاخص کیفی مورد نظرمان رعایت 
نمي شد بنابراین تصمیم گرفتیم خودمان با 
استفاده از مواد اولیه ایتالیایی و ترکیه ای و به 
عبارتی بهترین موادی که در دسترس داریم تولید 
داشته باشیم و این امر از آن نظر که 70-60 درصد 

کارمان کفش است حائز اهمیت است."
غفاریان تصریح کرد: "خط تولید چرمیران بر 
مبنای گزارش گیری های فروشگاه و انبار تولید 

گزارش
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چرمیران؛ 
برندی با تنوع محصوالت

مهدی غفاریان در کنار همسرش

مهدی غفاریان، مدیرعامل برند چرمیران در مشهد است که با واردات ماشین آالت جدید ایتالیایي سعي 
در گسترش تولیدات خود دارد.

 چرمیران براي حمایت از نمایشگاه کیف، کفش و ماشین آالت مشهد با تمام توان خود در این نمایشگاه 
حضور یافته بود تا بتواند نمایشگاه را با حضور خود پربارتر کند. بر آن شدیم گفتگویی درخصوص اهداف 

و برنامه های آتی چرمیران با مدیران این شرکت ترتیب دهیم. 



می کند که این امر در صنعت کفش ایران به هیچ 
وجه لحاظ نشده است ولي خوشبختانه چرمیران 

به این مهم دست یافته است."

بهره گیری از تحصیلکردگان دانشگاهی در 
 R&D واحد

محمد غفاریان جوان فعال و خوش فکري است 
که به عنوان مدیر تولید چرمیران فعالیت مي کند 
وي که یکي از مالکان چرمیران نیز هست در مورد 
تعداد کارگرانی که در کارخانه مشغول به کار 
هستند، گفت: "متاسفانه اواخر سال گذشته 
کارخانه چرمیران دچار آتش سوزی شد. با از بین 
رفتن دستگاه ها در آتش سوزی اقدام به وارد کردن 
دستگاه هایی اتوماتیک و مجهز نمودیم، بنابراین 
مقداری از حجم کارگران را کاهش دادیم. در حال 

حاضر حدود 60 کارگر مشغول به کار داریم." 
غفاریان با اشاره به تولید روزانه 280 جفت کفش 
مردانه و زنانه افزود: "طی 2 تا 3 سال آینده محصولی 
متفاوت تر از  محصوالتی که در کشور وجود دارد 

ارائه خواهیم داد." 
وی افزود: "در ایران تا به حال هیچ برندي تمامي 
محصوالت را خودش تولید نکرده است و شرکت 
چرمیران جزو اولین ها محسوب می شود و همین 
امر باعث شده است که الگویی در این امر نداشته 
باشیم و به صورت آزمون و خطا پیش رفته ایم. 
نداشتن الگو باعث شده تا فشار زیادی را متحمل 
شویم و انرژی زیادی را صرف این کار کنیم ولي 

خوشبختانه تا به حال موفق عمل کرده ایم و ما 
حصل زحماتمان را به چشم دیده ایم." 

وی در خصوص طراحی محصوالتشان گفت: "با 
چند استاد و دانشجو از دانشگاه های معتبر برای 
احداث واحد R&D همکاری کردیم و در حال 
حاضر به صورت حرفه ای در بحث لباس، کفش 
و کیف آنها را تحت آموزش قرار داده ایم که این 
واحد ضمن طراحی ظاهری محصوالت، در بحث 
تست های مختلف مورد نیاز نیز با ما همکاری 

می کنند."

سمت و سوی تولید را بخش فروش تعیین 
می کند

سینا قدیریان، مدیر فروش چرمیران در پاسخ به 
این سوال که با توجه به تنوع محصوالت چرمیران، 
چه ساختاری برای فروش در نظر گرفته اید، 
گفت: "اولین کاری که در چرمیران جهت داشتن 
روندی بهره مندتر  انجام می دهیم، چینش یک 
سیستم فروش و داشتن یک تیم قوی است. بعد 
از استوارسازی تیم، راندمان کاری مان را نسبت 
به اعضایی که داریم باال بردیم و سپس به سراغ 
این رفتیم که استراتژی های مختلف را در سیستم 

فروش چرمیران اجرا کنیم.
 همچنین در پی این هستیم که با هماهنگ شدن 
با دنیای مد و گروه دیزاین مستقر در کارخانه، 
بتوانیم بهترین مدل ها را در سیستم فروش ارائه 
دهیم و به این ترتیب بخش فروش رابطه تنگاتنگی 

با بخش تولید برقرار کند."
قدیریان افزود: "در حقیقت سمت و سوی تولید را 
بخش فروش تایید و گاها تعیین می کند و در صورت 
ضرورت انتقادات را منتقل می کند تا کاالیی تولید 

شود که مورد پسند مردم باشد. 
در این راستا سیستم باشگاه مشتریان را قوی تر 
راه اندازی کردیم تا امتیازات و خدمات بیشتری به 

مشتریان وفادارمان ارائه بدهیم."
مدیر فروش چرمیران در خصوص آموزش های 
مختص بخش فروش شرکت گفت:"این شرکت 
با کمک مدیران خود درحال تبدیل شدن به 
مجموعه ای یادگیرنده است. در واقع بخش فروش 
بسیار یادگیرنده است و کارکنان این بخش از لحاظ 
فنی هم با موضوع کاری و هم با تکنیک ها و آداب 
فروش آشنا می شوند که این آموزش ها بر طبق 
استانداردهای جهانی است و در پایان دوره ها به 

کارکنان مدارک بین المللی داده می شود."
قدیریان با اشاره به فروشگاه هایی که در چند 
شهر غیر از شهر مشهد دایر است، افزود: "در 
حال حاضر نمایندگان ما نیز در خصوص فروش 
و هماهنگی با مجموعه چرمیران تحت آموزش 
استانداردهای فروش هستند. همچنین از لحاظ 
فرهنگی و بومی سازی فعالیت مان در شهرستان ها، 
تیم تحقیقات بازارمان، فرهنگ شهر و استان را در 
رابطه با آنچه که بومیان آنجا بیشتر می پسندند 
و تفاوت هایی که الزم است در آنجا اعمال شود، 

تحقیق و بررسی می کنند.
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سینا قدیریانمحمد غفاریان
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گزارش

نامی با اشاره به حضور در مالزی و فعالیت در 
گروه تحقیقاتی » I CAN « گفت: »این گروه 
تحقیقاتی شامل 7 موسس و سرگروه است که 5 نفر 
آنها از کشور مالزی هستند و 2 نفر نیز ما دو برادر 
از ایران هستیم. در واقع این گروه تحقیقاتی یکی 
از بزرگ ترین گروه های تحقیقاتی مالزی محسوب 
می شود که در حال حاضر حدود 3 هزار عضو 
آکادمیک و اعضای قابل توجه با مدرک دکترا دارد 
و تحقیقات این موسسه موجب ایجاد تغییر و تحول 

در مسیر تحقیقات دانشگاهی مالزی شده است.«
نامی در مورد زمینه تحقیقات 5 ساله شان 
در مالزی به »صنایع تولید و سالمتی کارکنان 

از لحاظ روانشناسی و فیزیک بدنی به منظور 
بهره وری بیشتر« اشاره کرد و گفت: »در حال 
حاضر تصمیم گرفته ایم با بودجه شخصی تا چند 
سال در ایران تحقیقات مان را در خصوص ارگونومی، 
استانداردسازی، مسائل مدیریتی، اخالق در تجارت 
.. ادامه دهیم زیرا معتقدیم این مسائل باید  و .

تنگاتنگ با هم دنبال شوند.
البته تحقیق در مورد مسائل صنعتی-علمی به 
چند موضوع اساسی بستگی دارد. موضوع مهم این 
است که اطالعات را از چه منبعی دریافت می کنیم؛ 
به عبارتی دیگر اینکه آیا منبع مورد نظر می تواند 
اطالعات صحیح را به خوبی به ما منتقل سازد یا 

خیر، و اینکه اطالعات را بدون رعایت حقوق معنوی 
و کپی رایت محقق استفاده نکنیم چرا که در نتیجه 
رعایت نکردن حقوق محققان؛ شاهد منزوي شدن 
پژوهشگرانمان هستیم. موضوع دیگر، متاسفانه 
اغلب مواقع صنایع باور ندارند که مي توانند از 
تحقیقات علمی بهره وری الزم را داشته باشند در 
نتیجه در پذیرش نیستند چرا که دانشگاه محل 

آزمون خطاست نه صنعت.«
نامی تصریح کرد: »مساله صنعت ما در حال 
حاضر تنها »اقتصاد و فروش« نیست. صنعت ما در 
حال حاضر با مشکالت فرهنگی مانند عدم رعایت 

حقوق کپی رایت مواجه است.«

فرهاد و فرزاد نامی دوقلوهای تحصیل کرده 31 ساله اهل تبریز که به مدت 10 سال در کشور مالزی و 5 سال تحت نظر پروفسور »استنلی ریچارد سون«، پدر 
علم ارگونومی مشغول به یادگیری علوم تجارت، مدیریت و حقوق تجاری بودند در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی  ماشین آالت و لوازم جانبی کفش تبریز در 

غرفه اخبار صنعت چرم و کفش به بحث و گفتگو نشستند که شرح آن را در ادامه می خوانید.

صنعت ما با مشکالت فرهنگي مواجه است

نشست خبری در غرفه اخبار صنعت چرم و کفش
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وی افزود: »خوشبختانه در ایران دموکراسی 
کامل برای تمامی صنایع وجود دارد اما به دلیل 
مشکالت فرهنگی موجود در صنعت پیشرفت 
چندانی نمی کنیم. به عنوان مثال در ایتالیا هیچ 
کفش چینی بدون استاندارد وارد نمی شود چون 
فرهنگ شان اینگونه ایجاب می کند. در حالی که ما 
یاد گرفته ایم اشتباهات را از چشم دیگران ببینیم.«

آموزش عرف تجاری در مدارس
وی درخصوص نحوه فرهنگ سازی در صنعت 
گفت: »فرهنگ تنها به معنای این نیست که چه 
چیز »مد«  است. بلکه به این معنا است که مردم 
ما بدانند فرق بین چرم مصنوعی و طبیعی چیست 
و مواد اولیه چه خصوصیاتی دارند. در حال حاضر 

خودمان با ناآگاهی به صنعت مان ضربه می زنیم.
فرهنگ سازی باید از مدارس شروع شود. صنایع 
باید به مدارس، آموزش و پرورش و دولت این 
پیشنهاد را بدهند که از همان بدو ورود به مدارس 
به فرزندانمان »عرف تجاری« را یاد دهند. البته 
فرهنگ سازی جزو الزامات محسوب می شود اما 

کافی نیست.«
نامی در پاسخ به این سوال که اساسی ترین 
مشکل انجمن ها و اتحادیه ها چیست، گفت: »در 
اتحادیه های موفق، روال کار به این صورت است 
که افرادی با سالئق مختلف برای هدفی مشترک 
گرد هم می آیند اما در اتحادیه هاي ما متاسفانه 
اغلب برعکس است؛ افرادی با سالیق مشترک 
برای اهداف متفاوت در کنار یکدیگر حضور دارند 
و این امر مشکل ساز است. در حالی که در کارهای 
گروهی، همسو بودن افراد برای یک هدف مشترک 

ضروری است.«
وی با اشاره به اینکه صنعت کفش ایران نسبت 
به 40 سال قبل پیشرفت چندانی نداشته است 
گفت: »ما نسبت به 40 سال قبل پیشرفت چندانی 
نداشته ایم و یکی از دالیل آن عدم وجود رقبای 
قدرتمند در آن زمان بود ولي ما  متاسفانه بجای 
اینکه خودمان را تقویت کنیم منتظر ماندیم تا 
رقبایی مانند کشور ترکیه بوجود آمدند و از ما 
پیشی گرفتند؛ لیکن برای پیشرفت هرگز دیر 

نیست.«  

تجارت ظالم است
برادران نامی با ذکر نقل قولی از پروفسور 
»استنلی ریچارد سون« در خصوص ظالم بودن 
تجارت،  افزودند: »بررسی صنایع از 2 جهت ضروری 

است؛ آرامش صنعت و آسایش صنعت.
که  معناست  این  به  صنعت  در  آسایش 
تولیدکنندگان بتوانند به راحتی تسهیالت مناسب 
دریافت کنند، تا حد امکان از مواد اولیه مرغوب 
تولید داخل استفاده شود و درصورت عدم وجود 
مواد اولیه تولید داخل، مواد اولیه مرغوب به راحتی 
وارد ایران شود و مواردی از این قبیل. اما آرامش 
اطمینان  تولیدکننده  اینکه  یعنی  در صنعت 
داشته باشد تولید داخلی به فروش خواهد رسید 
و حقوق تولیدکننده ها، صاحبان نام های تجاری، 
و فروشندگان در صنعت رعایت خواهد شد که اگر 
این آرامش به صنایع ما برگردد موفق خواهیم شد.«

نامی در خصوص راه حل بازگشت آرامش به 
صنعت گفت: »راه حل این امر رعایت کردن عرف 
تجاری است. به این معنا که کشورهای موفق به 
جایگاهی رسیده اند که روش های فروش را به 
ثبت رسانده اند اما در کشور عزیزمان حتی اغلب از 
نام های تجاری ایرانی هم حمایت چندانی نمی شود 
و این مشکالت شامل مواردی مانند ضعف ثبت 
روش فروش، عدم رعایت حقوق کپی رایت در نام 
تجاری و تولید محصوالت با نام تجاری مشابه از 
طرف برخی تولید کنندگان است. با ورود ایران به 
بازار بین الملل با عدم رعایت حقوق صاحبان نام 
تجاری دچار مشکالت اساسی در روابط بین الملل 
خواهیم شد ولی با رعایت این مسائل، ایران می تواند 
به موفقیت های چشمگیر و کسب مزیت های رقابتی 

در دیگر کشورها برسد.«
وی افزود: »حتی با وجود قانون رایج در ایران، 
متاسفانه افرادي با دور زدن قانون، نام تجاری مشابه 
را به ثبت می رسانند و یا حتی بدون ثبت از نام 
تجاری مشابه و یا ثبت شده تحت مالکیت دیگران 
به صورت غیر قانونی استفاده می کنند. افرادی که 
سهوا و یا عمدا چنین کاري را انجام مي دهند توجه 
داشته باشند که صاحب امتیاز نام تجاری اصلی 
می تواند با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به ابطال 
ثبت نام تجاری خاطی اقدام کند. این در حالی است 
که باید برای نام تجاری هویت سازی شود نه کپی 
برداری. بر اساس اصول استفاده از نام تجاری، یک 
نام تجاری جدید باید حداقل 50 درصد با نام تجاری 
دیگر در تلفظ و نوشتار تفاوت داشته باشد در حالی 
که در ایران شاهد نام هایی بسیار مشابه هستیم. 
این موضوع باید ریشه ای بحث و عیب یابی گردد 
چون نه تنها برای صاحبان نام تجاری اهمیت بسیار 
دارد بلکه برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

کلیدی است.«
در پایان نامی یادآور شد: »امید است بتوانیم اولین 
دایره المعارف صنایع چرم و کفش را که به سفارش 
پدر علم ارگونومیک تهیه کرده ایم در ایران نیز به 
چاپ برسانیم و در حال حاضر به سفارش ایشان 
در حال انجام تحقیقات بنیادی در زمینه تجارت 
بین الملل همچون راهکارهای تجارت موفق ایران با 

سایر کشورها هستیم.«

برادران نامی



برادران منصوری

در تمام کشورها، نیروی کار جوان از 
جمله فرصت های استثنایی و با ارزش به 
شمار می رود که برای به کارگیری توانایی 
آنها، بسترهایی در جهت پیشبرد اهداف 
مختلف فراهم می شود و گاهی نیز خود این 
نیروهای جوان دست به کار می شوند و اقدام 
به راه اندازی کسب و کاری می کنند. فرید و 
نوید منصوری دو تن از این جوانان هستند که 
در اوج جوانی اقدام به راه اندازی کارگاه کفش 
کرده اند و عالوه بر کسب روزی حالل زمینه 
فعالیت تعدادی از افراد جویای کار را نیز فراهم 
کرده اند. به این بهانه گفتگویی کوتاه با این دو 

برادر انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

برادران منصوری در گفتگو با اخبار صنعت:

داشتن تولید صنعتی مستلزم جهانی کار کردن است
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برادران منصوری صحبت را با معرفی خود آغاز 
می کنند و می گویند: "فرید و نوید منصوری هستیم 
متولد سال 1363 و اصالتا اهل شهرستان مالیر 
هستیم. ما 5 برادر هستیم که همگی در زمینه 

کفش مشغول به فعالیت هستیم.
  از سن 16 سالگی وارد صنف کفاشان شدیم و 
از سال 1385 نیز اقدام به تولید کفش کرده ایم. در 
حال حاضر نیز صاحب 2 تولیدی پانلی و شوتر و یک 
فروشگاه می باشیم، که این فروشگاه را به تازگی و در 
اردیبهشت ماه سال جاری در باغ سپهساالر افتتاح 

کرده ایم."
منصوری در خصوص نحوه ورودشان به صنعت 
کفش گفت: "ورود ما به این کار کامال اتفاقی و از 
طریق پسر عمویم که در کار تولید کفش بود صورت 
گرفت که به مرور زمان و با توجه به عالقه ای که به 
این کار پیدا کردیم در این کار ماندگار شدیم و در 
حال حاضر حدود 15 سال است که در این حرفه 

مشغول به فعالیت هستیم."
وی درخصوص محصوالتی که تولید می کنند، 
اغلب  و  است  کفش  فقط  "تولیدمان  گفت: 
محصوالت مان کفش زنانه کالسیک پاشنه دار، 
اسپرت و راحتی است که کفش های اسپرت در 
تولیدی شوتر و کفش های کالسیک در تولیدی 
پانلی دوخته می شوند. با توجه به وضعیت بازار به 
طور میانگین روزانه بین 8 تا 10 سری )هر سری 
شامل 12 جفت می شود( تولید کفش پاشنه دار 
داریم و حدود 10 سری در روز کفش های اسپرت 
می دوزیم. البته میزان تولیدمان با توجه به وضعیت 
بازار تغییر می کند اما به طور کلی در اوج کار و با 
افزایش تقاضا در مجموع روزی 20 سری تولید 

داریم."
منصوری اوضاع کار را معمولی ارزیابی کرد و 
گفت: "اگرچه وضعیت بازار امسال زیاد مساعد 
نیست اما ما تولیدمان را داریم زیرا کار تمیز دوختن 
همیشه مشتری خود را دارد. البته مثل هرسال، ماه 
رمضان بر میزان فروش تاثیر گذاشته است و کاهش 
یافته اما خدا را شکر ما از وضعیت فعلی مان راضی 

هستیم."
در  که  افرادی  تعداد  خصوص  در  وی 
کارگاه هایشان مشغول به کار هستند، گفت: "در 
حال حاضر در هرکدام از کارگاه هایمان 15 تا 20 نفر 
به طور مستقیم فعالیت می کنند که شامل آقایان و 
خانم ها می شود که از مهارت آقایان در تمام مراحل 
تولید کفش استفاده شده و از وجود خانم ها بیشتر 

در کار بسته بندی بهره گرفته شده است."

منصوری در خصوص مدل ها و نحوه انتخاب 
آنها گفت: "مدل هایمان را معموال از نمایشگاه های 
ترکیه و سایت های مختلف می گیریم اما گاهی 
اوقات نیز خودمان طرح هایی را به طراح و مدلیست 
ارائه می دهیم که مدلیست نیز آن ها را الگو بری 
می کند، البته 100 درصد طرح ها از خودمان نیست 
بلکه از یک کفش که به عنوان مثال در نمایشگاه یا 
سایت دیده ایم، طرح را الهام می گیریم و تغییراتی را 
در آن اعمال می کنیم. همچنین در این راستا یکی از 
برادرانم در کالس هایی که مدرسان ایتالیایی گاهی 
در خصوص درآوردن الگو در ایران برگزار می کنند 
شرکت می کند و در کار طراحی و مدل به ما کمک 

می کند."

وی به حضور کمرنگش در نمایشگاه ها اشاره کرد 
و گفت: "به جر نمایشگاه امپکس در نمایشگاه های 
دیگر کمتر شرکت می کنیم زیرا چیز جدیدی 
برای ارائه دادن وجود ندارد و افرادی که در باغ 
سپهساالر فروشگاه دارند با همین محصوالت شان 
در نمایشگاه ها شرکت می کنند بنابراین محصول 

جدید در نمایشگاه ها عرضه نمی شود."
در  که  دستگاه هایی  درمورد  منصوری 
کارگاهایشان استفاده می کنند، گفت: "از لحاظ 
دستگاه های تولیدی تقریبا سنتی کار می کنیم و 
ابزارآالت مان قدیمی است اما برای توسعه کار از 
لحاظ سخت افزاری باید خودمان را به روزرسانی 
کنیم تا بتوانیم در چرخه بازار بمانیم البته تا به حال 
به علت باال بودن هزینه ها نتوانسته ایم دستگاه ها را 

به روز رسانی کنیم اما به فکر آن هستیم."
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا بحال به 
صادرات فکر کرده اید یا خیر، گفت: "وارد شدن به 
امر صادرات مسلما مستلزم فراهم شدن شرایطی 
خاص است به خصوص در زمینه بازاریابی باید 
اقداماتي اصولی انجام شود که در حال حاضر این 
شرایط برای ما فراهم نیست و ما سعی داریم در ابتدا 
کارمان را توسعه دهیم و سپس به مباحث صادراتی 

وارد شویم."

منصوری افزود: "افتتاح فروشگاه پانلی در واقع 
اولین گام برای توسعه کارمان است تا از این طریق 
وارد عرضه مستقیم کاال بشویم و در این راستا نیز 
قصد داریم چند فروشگاه دیگر در تهران افتتاح 
کنیم و از این طریق بدون واسطه محصوالت مان 
را در بازار عرضه کنیم زیرا این امر از فروش چکی 

ممانعت می کند.
در حال حاضر 80 تا 90 درصد فروشمان به 
صورت چکی است در حالی که حدود 50 درصد 
خریدهایمان به صورت نقدی انجام می شود، مزد 
کارگران را باید به صورت نقدی بپردازیم و.... که این 
امر با فروش چکی تداخل پیدا می کند و مشکالتی 

را پیش می آورد.
 البته در این صنف فروش چکی جا افتاده است 
و فروشگاه های معتبر اصوال به صورت چکی کار 
می کنند و جالب است بدانید هرچقدر فروشگاه 
مورد نظر معتبرتر باشد مدت چک آن طوالنی تر 

است."
منصوری افزود: "تا به حال فروش اینترنتی 
نداشته ایم زیرا کارمان به صورت سری فروشی بوده 
است و تک فروشی نداشته ایم اما با برنامه ای که برای 
توسعه فروشگاه ها و تک فروشی داریم می توانیم وارد 
فروش اینترنتی نیز بشویم اما فعال در مرحله آزمون 
و خطا و کسب تجربه درخصوص فروش فروشگاهی 
هستیم و علت سوق پیدا کردن ما به این سمت نیز 

رهایی یافتن از زیر بار چک هایمان است."
منصوری رمز موفقیت خود را کیفیت کار دانست 
و گفت: "اصوال سعی می کنیم با توجه به امکاناتی 
که در اختیار داریم به روز باشیم زیرا به روز بودن 
در این حرفه بسیار اهمیت دارد همچنین بر کیفیت 
کارمان بسیار تاکید داریم و در این راه از کمک 

برادرانمان بسیار بهره می بریم."
منصوری در پایان به عنوان سخن نهایی گفت: 
"امیدوارم هرچه زودتر شهرک صنعتی ورامین 
راه اندازی شود زیرا اگر بخواهیم یک بازار جهانی 
داشته باشیم دیگر نمی توانیم به صورت سنتی و در 
کارگاه های کوچک کار کنیم و حتما الزامی است 
که این شهرک شروع به کار کند هرچند با روندی 
که پیش می رود بعید می دانم تا 10 سال آینده این 
شهرک راه اندازی شود اما اگر ما می خواهیم مانند 
کشورهایی همچون ترکیه و ایتالیا تولید صنعتی 
داشته باشیم باید جهانی کار کنیم و خوشبختانه 
قابلیت این کار را نیز داریم بنابراین امیدوارم هرچه 
زودتر در جهت سروسامان دادن به شهرک صنعتی 

ورامین اقدامات الزم صورت بگیرد."

وارد شدن به امر صادرات مسلما 
مستلزم فراهم شدن شرایطی خاص 
است به خصوص در زمینه بازاریابی 

باید اقداماتي اصولی انجام شود و 
ما سعی داریم در ابتدا کارمان را 
توسعه دهیم و سپس به مباحث 

صادراتی وارد شویم
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استان کرمانشاه یکی از 31 استان ایران است 
که با مساحت 24640 کیلومتر مربع، هفدهمین 
استان جمهوری اسالمی ایران از نظر وسعت به شمار 
می رود. استان کرمانشاه، 5/1 درصد مساحت کشور را 
دربرمی گیرد و از شمال به استان کردستان، از جنوب 
به استان لرستان و ایالم، از شرق به استان همدان و 
از غرب به کشور عراق محدود می شود. مرکز استان 
کرمانشاه، شهر کرمانشاه است. استان کرمانشاه از 
دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است و 
از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان 
است. برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم 
و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه و 

اسالم آباد غرب دارای آب و هوای معتدل هستند.
اتحادیه کفش کرمانشاه  از سال 1351 تاسیس شد 
و به طور رسمی فعالیت خود را در چارچوب ضوابط و 

قانون نظام صنفي شروع کرد .
از شهریورماه 1391  نورعلی حشمتیان به عنوان 
رئیس اتحادیه، اقبال امامی نیا نایب رئیس، علی 
محمد شعیری دبیر اتحادیه، حمید پهلوانی خزانه 
دار و عباس آقایی به عنوان  بازرس، در این اتحادیه 

مشغول به کار هستند.
انتخابات جدید اتحادیه کفاشان کرمانشاه با یک ماه 
تاخیر اواخر تیرماه در اتاق اصناف کرمانشاه به صورت 
الکترونیکی برگزار خواهد شد. در این انتخابات 16 نفر 
کاندید شده اند که 5 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره 

و 1 نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب خواهند شد.
اتحادیه کفش کرمانشاه با حدود 290 واحد 
پروانه دار، فعال و داراي مجوز در شغل هاي مربوط به 
فروشندگي و تولید کفش مشغول به کار است. شایان 
ذکر است گیوه باف  ها و گیوه دوزهای استان نیز زیر 

نظر این اتحادیه فعالیت می کنند. 
عمده فعالیت هاي اتحادیه کفش کرمانشاه عبارت 

است از:
- صدور پروانه کسب

 - ساماندهي فعاالن در زمینه کفش 
-رسیدگي به مشکالت اعضا و حل اختالفات آنان 

به گفته نماینده اتحادیه، از مشکالت این صنف 
می توان به تداخل صنفی اتحادیه پوشاک و اتحادیه 
کفاشان، فعالیت بی جوازها و تاثیرات رکود بازار و 
مشکالتی که اعضا در خصوص مالیات با اداره دارایی 

دارند، اشاره کرد.

معرفی اتحاديه کفش استان کرمانشاه

نورعلی حشمتیان

عباس آقایی

اقبال امامی نیا

علی محمد شعیری

حمید پهلوانی

گزارش
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پایپوش

تهاجم فرهنگی در کفش
به جرات می توان گفت که تولید کفش در ایران 
مطابق با پسند روز )مد( پیش نمي رود و حتي 
شناخت دقیقي از آن ندارد اما ایران کشوري است که 
کامال مد پذیر است؛ به این معنا که هر مدلی توسط 
تولیدکنندگان و فروشندگان زیره از کشورهایي مثل 
چین و ترکیه وارد می شود به سرعت در دل تولید 
راه پیدا می کند و از پشت ویترین های شهر نیز مورد 
استقبال مردم قرار می گیرد چرا که هنگام فروش نیز 

واژه مد را یدک مي کشد.  
تحوالتي که در زمینه مد، کفش و بخصوص زیره 
کفش در سال گذشته رخ داد کامال متفاوت با نگاه 
گذشته ما نسبت به کفش بود. ورود زیره هاي خشن 
به کشور توسط زیره فروشان در مدت کوتاهي موجب 
تغییر پوشش، تغییر فرهنگ و تغییر رفتارهاي جامعه 

شد. اصوال کفش کامل کننده لباس فرد محسوب 
مي شود و شخص بر اساس لباس خود، کفش را انتخاب 
می کند اما این امر در سال 1394 به صورت برعکس 
اتفاق افتاد یعني یک خانم ایرانی بر اساس کفش جدید 
خود، شلوار، مانتو و روسری خود را انتخاب می کرد و 
دلیلش هم نوع کفش هاي تولیدي بود که با پوشش و 

فرهنگ قبلي ما هماهنگي نداشت و در واقع یک مد 
عجیب و غریب در کشور به حساب می آمد.

یکی از دالیلی که باعث می شود هرآنچه به صنعت 
کفش وارد می شود، به عنوان مد مطرح شود، نبود 
دیزاینر و طراح کفش است. یعنی اگر شما هرسال به 
عنوان دیزاین کفش مدلي را ارائه ندهید دیگران به طور 

حتم این کار را خواهند کرد.
اگر همزمان با ورود مد به کشور، صنعت کفش 
ایران بتواند مد قابل مقایسه و قابل رقابتی ارائه بدهد، 
هرچیزی به نام مد به سرعت در صنعت کفش صاحب 
جایگاه نمی شود و این امر ناشي از نبود طراح و دیزاینر 
در صنعت کفش است که یکي از بزرگترین معضالت 

صنعت کفش نیز محسوب مي شود.
شایان ذکر است که منظور از طراح، مدلیست نیست.
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فناوری چرم

مجموعه چرم های اوک لدر که گروه کاروالهوس در خوشه اصلی چرم سازی 
خود در پرتغال به نام آلکاننا ساخته است عاری از فلزات، مبتنی بر سامانه های 
دباغی ویت وایت و حاوی مواد دباغی استخراجی از پوست درخت بلوط است. 
کار اصلی حدود 10 سال پیش با تمرکز بر بخش خودرو آغاز شد اما اکنون به 
سایر کاربری ها مثل چرم مبل، کاالهای چرمی و رویه  و آستر کفش بسط یافته 

است. 
تقاضا برای چرم عاری از فلزات افزایش یافته است زیرا سفارش از 
تولیدکنندگان کفش بچه گانه از نوزاد و بچه  سه ماهه گرفته تا بچه های سه 
ساله افزایش یافته است. نگرانی در این باره که کودکان غالباً پا و کفش شان را به 
دهان می گیرند سبب شده است تا گزینه های عاری از فلزات برای پدر و مادرها 
جذابیت پیدا کند. استفاده از چرم بلوطی )کاروالهو در زبان پرتغالی به معنای 

بلوط است( در پایپوش به پایپوش بزرگ ساالن هم راه یافته است.
اخیراً این مجموعه محصوالت به دو رده بسط یافته است:

چرمی که پس از پایان عمر کاری محصول به طور کامل در طبیعت تجزیه 
شود یعنی طبق ایزو 2004-2020 در شرایط دمایی و رطوبتی عادی 

گورستان های دفن زباله طی مدت دو ماه کاماًل تجزیه شود. این محصول را که 
بایونیچر نام دارد گروه کاروالهوس با همکاری تحقیقاتی دانشکده علم و فناوری 
دانشگاه لیسبون و مراکز فناوری چرم و پایپوش سی تی آی سی در آلکاننا و 

سی تی سی فرانسه تولید کرده است. 
اندکی بعد طرح را به تولید انواع آب پس زن بسط دادند بی آن  که ویژگی بدون 
فلزی بودن از بین برود. این مصول هیدرواوک نام گرفت و در آغاز معطوف به 
صنعت پایپوش های فعالیت های بیرونی مثل راهپیمایی، کوهنوردی، قایقرانی و 
بازی گلف بود اما  بخش کاالهای چرمی و پوشاک هم به آن عالقه نشان داده اند. 

طبق آزمون های اجرایی این چرم ها می توانند در برابر شرایط زیر تاب بیاورند:
- بیش از 420 دقیقه کشش با استفاده از نفوذسنج بالی )حرکت 15 درصدی 

میله چرخش( و جذب 13.2 درصدی آب
- بیش از 25000 چرخه با استفاده از نفوذسنج ماسر و جذب 8.2 درصدی آب

راستی آزمایی این نتایج توسط سی تی آی سی انجام گرفته است. آزمایش 
پارامترها طی چند تحلیل و با تکرارپذیری عالی نشان داد که این چرم ها عاری 

از کروم ، فلزات سنگین و سی اف سی هستند.

چرم های آب پس زن و بدون فلز
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مزیت های این فناوری برای تولیدکنندگان چرم
مزیت های زیست محیطی چرم های جدید واضح است و تمام مشخصات 
توقعی مصرف کننده از قبیل مقاومت در برابر نور، پایداری رنگ و نرمی رخ را 
دارند و در عین حال قیمت آن ها در همان محدوده  قیمت چرم های کرومی یا 

وت وایت است.
مزیت های تولیدی عبارتند از تهیه  مواد خام از پوست ایبری تازه و نگه داری 
برودتی بدون استفاده از مواد نگه دارنده به معنای کاهش شوری در دفع نهایی 

و کاربری درجه یک دورریزهای پوستی و گوشتی.
یکی از مزیت های اصلی در این چرم سازی نبود هر گونه فراورده های کرومی 
است. در نتیجه نیازی به جداسازی فاضالب های حاوی کروم از فراوری های 
بعدی نیست، مدیریت تصفیه  فاضالب و دفع پسماندهای جامد ساده می شود 
و هزینه ها کاهش می یابد. مزیت دیگر این است که پسماندهای جامد عاری از 

فلزات هستند و می توان آن ها را در کودها به کار برد. 
تمام رنگ های مورد استفاده هم بدون فلز هستند و مقابله با آالیندگی ها 

ساده می شود.
عملیات خشک سازی در دباغی کاروالهوس نیز تغییر کرده است. در تولید این 
چرم های جدید دیگر از خشک کننده های مکشی استفاده نمی کنند که مصرف 

انرژی را خیلی کاهش می دهد.
چرم ها را از طریق آویختن از نقاله های چرخان در بخش کامل سازی خشک 
می کنند. مدت الزم برای خشک شدن افزایش می یابد ولی گرمای برخاسته از 

اتاقک های خشک ساز عملیات کامل سازی هم هدر نمی رود.
در چرم هیدراوک فناوری دیگری به کار می رود و کروم در دباغی یا فرایند 

ضدآب سازی جایی ندارد.
 در فرایند تولید چرم عاری از فلزات، برای آن که عامل های ضدآب را در 

ساختار تاروپود متصل و پایدار نگه دارند که مانع موثری در برابر نفوذ و جذب 
آب پدید آید محصوالتی را در فرآوری تر گنجانده اند.

world  Leather     Dec2015/Jan 2016

پوسیدن چرم بایونیچر در شرایط آزمایشگاهی )روش آزمون ایزو 2020-2004(

روز صفر: کفش فقط با استفاده از اجزای قابل تجزیه در طبیعت ساخته شده است. 
رویه  و آستر از جنس چرم بایونیچر هستند.

روز14: بعد از 14 روز تجزیه  ساختار چرم در آزمون های آزمایشگاهی عمیق می شود 
که  در شرایط طبیعی پوسیدن این تجزیه طی 31 روز رخ می دهد.

روز7: در آزمایشگاه بعد از هفت روز رنگ کفش محو می شود و ساختار تار و پود آن 
تضعیف می شود. در شرایط طبیعی پوسیدن این تجزیه طی 17 روز رخ می دهد.

روز 21: بعد از 21 روز تجزیه  ساختار چرم در آزمون های آزمایشگاهی کامل می شود 
که  در شرایط طبیعی پوسیدن این تجزیه طی 2ماه رخ می دهد.

چرم آب پس زن اوک لدر
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مغزی دار  گودیر 
همچنان شکلی بسیار سنتی از تولید پایپوش 
است که در آن ساختار اصلی به مدت بیش از 100 
سال تغییری نکرده است. در نتیجه ماشین افزارهای 
مورد استفاده نیز اساساً تغییری نکرده اند و فقط 
قالب گیری و قالب دهنده های قسمت جلوی کفش 
در اوایل دهه  1960 دگرگونی هایی داشت که 
تجهیزات موجود روکشی و ماشین های قالب گیری 
سرپنجه جای خود را به ماشینی دادند که هر دو کار 
را انجام می دهد. به این ترتیب به جای دو متصدی 
بسیار ماهر یک متصدی کافی است و هزینه بدون 

لطمه رسیدن به کیفیت کاهش یافت.
برش های کوتاه بیش تر بدون زدن از کیفیت 
میسر نیست و ساختار مغزی دار تا حد زیادی 
جای خود را به روش های ارزان تر تزریق مستقیم و 
چسب کاری داد که در رقابت فزاینده  موجود در بازار 
هزینه را به طور چشم گیر کاهش می دهد. شمار 
متصدیان دارای مهارت زیاد که الزم است کاهش 
پیدا می کند. جذب و حفظ چنین متصدیانی هم 

دشوار است. در آغاز هزاره  کنونی اندک شماری 
از سازندگان پایپوش های مغزی دار باقی مانده 
بودند که همگی در قسمت ممتاز بازار پایپوش 
کار می کردند یا تولیدکنندگان خاصی بودند 
که عماًل جانشینی نداشتند. در نتیجه 
برای ساخت ماشین افزارهای جدید 

انگیزه ی چندانی وجود نداشت.
ماشین های موجود در سیطره  
یو.اس.ام در ایاالت متحده یا باسم در 
انگلستان بود  که به خاطر مرغوبیت 
زیاد خیلی عمر می کردند. البته تولید 
پایپوش مغزی دار تثبیت شد و به تازگی 
سوار بر تقاضای موجود در اقتصادهای رو به توسعه 
برای پایپوش مرغوب و سنتی در رو با افزایش 

گذاشته است.
 برای ماشین های جدید تقاضایی نبود اما برای 
نوسازی شده ها بازاری از قدیم وجود داشت که 
روبروتر پتروزی و شرکت وی به نام ماشین کفش 
اروپا که در کترینگ انگلستان مستقر است پر کرد.

پیشینه
پدر روبرتو تاجر ماشین افزارهای تولید کفش 
بود و از بچگی به همراه برادرش ازیو شیفته ی 
پیچیدگی های این ماشین ها شده بود. متأسفانه 
پدرشان در جهانی فوت کرد و ازیو کسب وکار پدر 
را به دست گرفت. روبرتو هم که بزرگ تر شد به 
برادر پیوست و در مورد فرایند تولید پایپوش های 
مغزی دار گودیر و مطلوبیت ماشین های قدیمی 
انگلیسی بیش تر آموخت. البته این ماشین ها به رغم 
مشخصات مهندسی مطلوب شان رو به فرسودگی 
گذاشته بودند. با توجه به این که هنوز شمار زیادی 
از پایپوش سازان به این فرایند پای بند بودند کسی 
باید به رتق و فتق این گونه  ماشین ها می پرداخت و 

روبرتو فرصت را مناسب دید.
"در آغاز خدمات ساده ای برای نگه داری این 
ماشین ها ارایه کردیم. مشکل این بود که این 
ماشین ةای قدیمی اغلب وضعیت بدی داشتند و در 
نهایت به تعمیر اساسی و کامل نیاز داشتند. یعنی 
باید قطعات شان عوض می شد و یافتن قطعات هم 
خیلی دشوار بود. برخی نقشه های اصلی ماشین 
باسم را پیدا کردیم تا بتوانیم برای مهندسان 

توضیح دهیم به چه چیزی نیاز داریم. پیاده کردن 
قطعات این ماشین های پیچیده دشوار بود و خطر  
آن وجود داشت که یک قطعه  گم شده، یک تنظیم 
بد یا استفاده از قطعه ی ضعیف خسارت بیش تری 
به بار آورد. خیلی سریع یاد گرفتیم و به خبره ترین 

شرکت در این حوزه بدل شدیم."
رواداری  که  شد  مشخص  زودی  به  اما 
تأمین کنندگان قطعات به میزان استاندرد الزم 
نیست و این شرکت شروع کرد به سرمایه گذاری 
در ماشین های سی ان سی و مهندسی دقت. 
نخست از پیچیده ترین نیازها شروع کردند و 
در گذر سالیان تجهیزات را زیاد کردند تا کاماًل 
خودکفا شدند. روبرتو می گوید: با چنین گرایشی 
به کیفیت، وقتی که توانستیم تمام اجزاء ممکن 
را طبق استانداردهای خود مهندسی کنیم خیلی 
خوش حال شدیم. یعنی خدمات بسیاری خوبی 
در اختیار مشتریان قرار دادیم و توانستیم تمامی 
ماشین ةای باسم را بازسازی کنیم. وقتی دانش ما 
افزایش یافت توانستیم ضعیف ترین اجزای طرح 
اصلی را شناسایی کنیم و علت خراب شدن آن ها 
را شناسایی کنیم. یعنی توانستیم اجزای ضعیف 
را بازآفرینی کنیم و ماشین هایی بهتر از اصل ارائه 
دهیم. هیچ شرکت دیگری نمی تواند این کار را 

انجام دهد.

رواداری عالی
از  هرگز  که  داشتند  تصمیم  اول  همان  از 
استانداردهای تولید تخطی نکنند هر چند که 
خریدن قطعات گران تر تمام شود. "اگر بهترین 
تولید را داشته باشیم شهرت تضمین شده ای پیدا 
خواهیم. کسانی ممکن است قطعات ارزان تر را 
بخرند اما چنین قطعاتی دوام ندارند و جنس بدی 
دارند در نتیجه باعث ارتعاش و فرسودگی ماشین 
می شوند. در نهایت خرابی دستگاه و مدت از دور 
خارج شدن آن افزایش می یابد. حتی پیچ و مهره 
را هم خودمان تولید می کنیم و قطعات را با سفال 
جال می دهیم تا اصطکاک کاهش یابد. خیلی هم 
زیبا می شوند. برای ما کیفیت محصول نهایی خیلی 

ارزش دارد.
این شرکت در واقع خدمات گسترده ای ارایه 
می کند که از تأمین قطعات تا بازسازی ماشین افزار 

پشتیبانی از گودير مغزی دار

فناوری چرم

EUHT ماشین صاف کننده  لبه  پاشنه و زیره
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را در برمی گیرد. از الکترونیک دیجیتالی هم در این 
حوزه ی آنالوگ استفاده کرده اند. مثل موتورهای 
القایی که کارایی خیلی زیادی دارند و در زیره دوزی 
دقیقه ای 1200 بخیه می زنند. تحقیقالت به طور 

مستمر در این شرکت جریان دارد.

ارتقاء
این شرکت در سال های گذشته نه تنها در حوزه ی 
ارتقاء فعال بوده است بلکه ماشین های جدیدی هم 
ساخته است که به تمامی در داخلی این شرکت 
ساخته شده اند و بهره وری، قابلیت اطمینان و طول 
عمر را افزایش می دهند. شمار ماشین های جدید 
15 دستگاه است و مشتریان می توانند به سراغ 
ماشین های ارتقاء یافته یا جدید بروند. سه ماشین 
مهم ای اس ام عبارتند از: مغزی دوز، زیره دوز و لبه بر.

مغزی دوز  اچ پی ای دبلیو اس 4سی حاصل 
تحقیقات فراوان و ماه ها آزمون در حال کار است 
که شمار قطعات آن نسبت به مدل اصلی یواس ام 
کاهش چشم گیری یافته است. موتور دیجیتالی 
کارآمد، صفحه ی لمسی اومرون مجهز به 12 
گزینه ی سرعت و برش دیجیتالی مغزی از جمله 

امکانات این ماشین است.
اچ ام آی   10 مدل  بی اچ اس اس  زیره دوز 
ارتقایافته ی مدل شماره 10 باسم است که بیش از 
100 سال قدمت دارد. استفاده از موتور نرم کار و بی 
سروصدای میتسوبیشی که دقیقه ای 1200 بخیه 

می زند از جمله مشخصات مدل جدید است.
لبه بر ای یواچ تی پاشنه و زیره نیز با تلفیق لبه بری 
پاشنه و زیره از پیشرفت های چشم گیر این حوزه 
است که مجهز به حس گرهای پایش گر ضخامت 

برش است که تنظیمات مناسب را در عملیات 
انجام می دهد. در این ماشین هم موتور پرسرعتی به 
کار رفته است سرعت مهارشده ی 9000تا 15000 

برای تیغ برش فراهم می کند.
world  footwear     Jan/Feb 2016

در استانداردهای تولید قطعات جانشین ای اس ام خدشه ای وجود ندارد

زیره دوز بی اچ اس اس مدل 10 اچ ام آی دوزنده  مغزی اچ پی ای دبلیو اس 4سی از نمونه  اصل یواس ام قطعات متحرک کم تری دارد
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فناوری چرم

طرح 24 ماهه  نانوفوت که در سپتامبر 2013 آغاز 
شد اکنون تکمیل شده است. هدف از این طرح 
تدوین راهکارهای ابتکاری و مبتنی بر نانوفناوری 
برای چرم و اجزای پلیمری محصوالت پایپوش، 
تولید پایدار و مشتری نگر کاالهای مصرفی است که 
در آن ها برای افزایش قابلیت رقابت از آمیزه  مناسب 
بهداشت، محیط زیست، اجزای پرکیفیت، بازاریابی 
و قیمت خرده فروشی مناسب استفاده می کنند. این 
طرح از ابتکارهای تحقیق و توسعه  اروپا برای تدوین 
راهکارهای ابتکاری و مبتنی بر نانوفناوری برای چرم 
و اجزای پلیمری پایپوش است که مورد پشتیبانی 

سازمان تحقیقات اجرایی اروپا)ریا( است.
در 24 ماه گذشته تحقیقات گسترده ای برای 
پدیدآوری کفش فناورانه صورت گرفته است، کفشی 
که آمیزه ای از راحتی و مراقبت زیست محیطی باشد. 
برای این کار مفهوم پایپوش را تغییر دادند تا از 
تولید تا عرضه  نهایی حالت کارکردی داشته باشد و 
مزایای بالقوه  نانوذرات را بررسی کردند. در مسیر این 
طرح، مواد ریزالیاف و چرم جدید برای رویه و آستر 
و همچنین مواد پلیمری جدید برای کفی و زیره و 

پایپوش های چرمی ابتکاری مناسب برای گیاه خواران 
خلق کردند. همان طور که گفتیم پنج شرکت کوچک 
و متوسط و چهار موسسه  تحقیقات و توسعه  فناوری 

در این کار شرکت داشتند.

مشکل اروپا
به برآورد انجمن پایپوش پرتغال، )آپیکاپس(، تولید 
پایپوش جهان در سال 2013 به 22 میلیارد جفت 
رسید و آسیا همچنان با سهم 78درصدی خاستگاه 
اصلی است. البته اروپا و آسیا در محصوالت مختلفی 
تخصص دارند به طوري که اروپا بر محصوالت دارای 
کیفیت باال و ارزش افزوده تمرکز کرده است و آسیا 
بر تولید انبوه و اقالم ارزان تر. صنعت پایپوش اروپا 
با رقابت شدید کشورهای دارای نیروی کار ارزان  
و مقررات کم تر مواجه شده است و تولیدکنندگان 
اتحادیه اروپا ناچار شده اند خطی مشی ها و راهبردهای 
تجدیدساختار جدی را بر اساس تولید دارای ارزش 
افزوده  باال در پیش گیرند و مصرف کنندگان طبقه  
متوسط را هدف قرار دهند. در نتیجه، شمار زیادی از 
شرکت های کوچک و متوسط مجبور شده اند در 20 

سال گذشته مدل های تجاری خود راتغییر دهند تا به 
شرکت هایی نوین تبدیل شوند و مستمرا نوآوری کنند 
تا خدمات و کاالی کافی به مشتریان خود عرضه کنند.

زمانی بخش تولید پایپوش را سنتی قلمداد 
می کردند اما سرمایه گذاری سنگین در تحقیق و 
توسعه به منظور تولید محصوالت و فراوری های 
پیشرفته و پرکیفیت قابلیت  نوآوری و توسعه در 
این بخش را نمایان کرد. امروزه، در این بخش از 
فرایندهای تولید خودکار و فناوری های پیشرفته 
برای تولید محصوالت تخصصی و پرکیفیت استفاده 
می کنند.کیفیت و اختصاصی بودن پایپوش که 
اکنون تولید می شود همچنین به مواد خام، اجزاء و 
نوع ساختار مورد استفاده در تولید محصول نهایی 

بستگی دارد.

فراوری
شرکت های کوچک و متوسط، تحت فشار تغییرات 
سریع تقاضا قرار دارند که ناشی از نوسانات پسند 
روز و نوسانات فصلی و همچنین نیازهای جدید 
مصرف کنندگان از نظر راحتی، بهداشت و ثبات 

طرح نانوفوت

تصویر بزرگ نمای قطره  آب روی پر به تصور کردن قلمرو ظریف نانوفناوری کمک می کند
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است. در طرح نانوفوت قابلیت ها و مزایای استفاده از 
نانوذراتی مثل نقره، اکسید روی، مس و اکسید مس 
را که در بازار وجود دارند و در بخش هایی چون هوا 
فضا، بهداشت، لوازم بهداشتی و سایر صنایع پایپوش 
و اجزای به کار رفته اند بررسی کرده اند. حوزه های 
مورد بررسی در پی می آید و اگر موفقیت آمیز باشد به 
شرکت های کوچک و متوسط کمک می کند قابلیت 

رقابت خود را حفظ کنند.

حوزه های مورد بررسی شامل موارد زیر است:
- چرم های طبیعی و ریزالیاف های دارای خواص 

ضدمیکربی و تنفس پذیری
- پلیمرهایی برای کفی، زیره  درونی و بیرونی دارای 

رسانایی گرمایی و الکتریکی
- مواد روکش و فراوری حاوی نانوذرات برای چرم 

طبیعی و مصنوعی
- چرم برای کفش های طبی و راحتی/پسندروز

- فرایندهای کارآمد تولید مواد خام سازگار با محیط 
زیست و محل کار

بهکرد  و  نانوذرات  با  حجیم  مواد  -تعویض 
فرمول بندی و تولید آن ها

برای آن که این اهداف تحقق یابد تحقیقات زیر را 
انتخاب کردند.

- غربال گری، گزینش و اصالح نانوذرات به منظور 
رفع تنگناهای پایداری و پخش

- تحقیق در مورد کاربرد نانوذرات انتخابی برای 
رسیدن به نتایج مشخص شده

 - فرمول های جدید روکش ها و محصوالت فراوری 
کاربردی بر اساس نانذرات

- چرم و ریزالیاف شبیه چرم و فرایندهای تولید 
آن ها

- اجزا و مواد ترکیبی پلیمری و فرایندهای تولید 
آن ها

- تولید پایپوش هایی دارای حداکثر خواص گرمایی 
و ضدمیکروبی

بهکرد پایپوش
پایپوش را طوری طراحی می کنند که راحت و 
خوشایند باشد و در سطوح سفت و سخت از پا حفاظت 
کند. پایپوش ایمنی باید در برابر شرایط خطرناک هم 
از پا محافظت کند. امروزه مصرف  کنندگان به طور 
فزاینده ای در پی پایپوش های راحت، بهداشتی و 
خوشایند هستند و سازندگان برای آن که از گود رقابت 
خارج نشوند باید بکوشند با تولید محصوالت پیشرفته 

به این نیازهای متغیر پاسخ دهند.

در حال حاضر با آن که پایپوش های بسیار زیادی در 
بازار وجود دارد و کیفیت افزایش یافته است باید چند 
ویژگی را  بهبود داد که عبارتند از  ضدباکتری بودن و 
ضد قارچ بودن که با بوی بد پا و معضالت پوستی پیوند 
دارند، افت کیفیت چرم در انبار، خواص گرمایی برای 
حل مشکالت رطوبتی و دمایی درون کفش و خواص 

رسانایی الکتریکی  برای دفع بارهای الکتریکی.
در ضمن این خواص تک افتاده نیستند و در هم 
تنیده اند بنابراین باید توازن بهینه ای بین شان ایجاد 
کرد. مثاًل ویژگی ضدقارچی و ضدباکتریایی فقط 
با استفاده از مواد ضد قارچ و ضد باکتری حاصل 
نمی شود. دما و رطوبت پا و مواد به کار رفته نیز نقش 
مهمی دارند. مواد به کار رفته هم به تنهایی مشکل را 
حل نمی کنند و باید بین تمام این عوامل هم افزایی 
باشد. در واقع، به لطف تحقیقاتی بنیادی که در بیست 
سال گذشته انجام گرفته است پدیدآوری مواد نانویی 
برای انواع کاربردها ) مثاًل بهداشتی، خودرویی، 
کاالهای مصرفی و غیره( ابعاد جهانی یافته است. 
در این کاربردها خواص کاربردی مکانیکی، گرمایی، 
شیمیایی، ضدمیکربی، ضدقارچی و غیره و همچنین 
خواص زیباشناختی ضرورت دارد. کاربری نانوذرات یا 
چیزهایی در اندازه  نانویی در دست تحقیق است چون 
فقط مقدار کمی از چنین موادی برای تقویت یا تحقق 

خواص جدید کافی است.

نتایج
نتایج مثبت زیر دستاورد این طرح هستند.

ریزالیاف ها و چرم های مقاوم در برابر میکروب و 
مبتنی بر نانوذرات و پرکننده های نانویی، مواد و چرم 
مقاوم در برابرآب و قابل استفاده در رویه، آستر و کفی.

پلیمرها و ترکیبات دارای خواص مدیریت الکتریکی 
و گرمایی مبتنی بر نانوذرات و پرکننده های نانویی و 
نانوترکیبات ضدالکتریسیته  ساکن که راحتی و ایمنی 

را افزایش می دهند.
پایپوش های راحت، ضد الکتریسته  ساکن و طبی 
همگی از مزایای نانوذرات در ساختار خود بهره 

می برند.
با استفاده از نانوذرات به جای مواد حجیم و بهکرد 
فرمول بندی و روال های تولید نانوذرات می توان مواد 
سازگار با طبیعت و کفش های با هزینه  پذیرفتنی 

تولید کرد.
هنوز آغاز راه است و تا تجاری سازی کامل راه زیادی 
مانده است اما نانوفوت به وضوح قابلیت کاربری 

نانوذرات در پایپوش سازی را برمال کرد.
world  footwear     Jan/Feb 2016
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گزارش

در آخرین شماره از نشریات صنعت چرم، کفش و صنایع وابسته مي خوانید:

دیگر مجالت

بازار چرم و کفش 
)خرداد 1395(

در نگاهی به شماره خرداد ماه نشریه بازار چرم و کفش می بینیم که سردبیر این نشریه در مطلبی به نام »رسانه و تبلیغات؛ 
با چه تصویری دیده می شوید« عنوان کرده است که همه انسان ها نیازمند دیده شدن هستند و هیچ انسانی نیست که تمنای 
به معرض نمایش گذاشتن خویش یا محصول کار خود، تولید و تالش خود را نداشته باشد. وی در ادامه گذری به بازی »قایم 
باشک« می زند و ولع دیده شدن در این بازی را به نیاز دیدن شدن در تجارت ارتباط می دهد و در ادامه می گوید یکی از راه های 
دیده شدن، تبلیغات است اما تبلیغات قاعده دارد و علمی است مبتنی بر ارتباطات، روانشناسی و جامعه شناسی. نگارنده در 
ادامه به نکاتی در خصوص دیدن شدن می پردازد و می گوید مهمترین نکته در دیده شدن تبیلغاتی این است که سازمان یا 
نشریه ای که شما را عرضه می کند چه شخصیتی دارد زیرا حضور شما در هر فضایی نشانگر شخصیت شما و سازمان شما 
است. همچنین تاکید می کند که دیده شدن در جهان امروز مبتنی بر تکرار و تنوع است و در دنیایی که پر از تبلیغ و رقابت 
است هرچقدر بیشتر و به صورت شبکه ای دیده شوید، موثرتر است. در پایان به اهمیت گستره تبلیغات و وسعت فضای دیده 
شدن اشاره می کند و تاکید می کند یک اصل در تجارت وجود دارد و آن این است که باید دیده شد اما نه به هر قیمتی، مهم 

چگونه دیده شدن است.
مطالبی با عنوان » چگونه با روسیه تجارت کنیم، ورود ایتالیایی ها به صنعت چرم و کفش ایران، تولید مشترک ایران و 
ترکیه برای بازار روسیه و رقبای ترکیه ای در آستانه ورود به بازار صندل و کفش طبی ایران    »   در این نشریه به چاپ رسیده 

است. اخبار داخلی و خارجی، فناوری، پسند روز و برنامه نمایشگاه ها« از دیگر مطالب شماره  172 بازار چرم و کفش است.

کفش تبریز 
)اردیبهشت ماه 1395(

سی و ششمین شماره نشریه کفش تبریز با سخن سردبیر شروع می شود که در آن نگارنده به مناسبت ششمین دوره همایش 
ملی صنعت چرم، کفش و صنایع وابسته کشور در تبریز به رعایت استانداردهای تولید و احترام به حقوق مصرف کننده پرداخته 
است. نگارنده  به این موضوع می پردازد که تمامی تشکل های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه محصوالت چرمی و 
کفش کشور به دنبال تقویت ارتباط بین واحده های تولیدی و خدماتی با مصرف کنندگان با حفظ و رعایت کردن شاخص های 
تاثیرگذار در این زمینه می باشند که یکی از مهمترین شاخص ها، کیفیت مناسب محصول است. عالوه بر کیفیت، بحث قیمت 
به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی بنگاه های اقتصادی است. همچنین بحث خدمات به عنوان بحث کلیدی مطرح 
است که به عنوان یک امتیاز برای مصرف کننده تلقی می شود و این خدمات عالوه بر خدمت پس از فروش شامل خدماتی قبل از 
فروش و حتی در جریان فروش نیز می شود. در انتها نیز نگارنده تاکید می کند که بنگاه های اقتصادی می بایست جهت حمایت 
از حقوق مصرف کننده به این شاخص ها توجه الزم را داشته باشند. "نکاتی درباره خرید کفش، برندسازی در سال 2016، شیوه 
مدیریت واحدهای صنعتی و برنامه استراتژیک توسعه صنعت کفش تبریز" دیگر مطالبی است که می توانید در این نشریه بخوانید.

صنعت کفش
) اردیبهشت 1395(

بیست و سومین شماره نشریه صنعت کفش با سخن دوم شروع می شود که در آن نگارنده،با هدف شناخت و بررسی 
نظام های تامین مالی در صنعت کفش  به نظام تامین مالی واحدهای صنفی و صنعتی مرتبط با صنعت کفش در اقتصاد 
مقاومتی پرداخته است. نگارنده در ابتدا به بررسی و شناخت وضعیت صنعت کفش به لحاظ ساختارهای نظام تامین مالی 
پرداخته است و با بررسی و شناسایی وضعیت مطلوب نظام مالی صنعت کفش به این مبحث ادامه داده است. در انتها نیز با 
تحلیل شکاف میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود، راهکارهایی در خصوص کاهش این شکاف ارائه داده است. » تولید 
جهانی کفش و بازیکنان اصلی آن، راهکار طالیی برای رشد 50 درصدی صادرات کفش، رونق قطب نوظهور کفش در گروی 
کاپوی تشکل ها، چشم انداز اقتصاد ایران درسال 95، لزوم گذار بنگاه ها به مفهوم حاکمیت شرکتی و ضرورت ایفای مسئولیت 

اجتماعی،بررسی روند فروش شرکت ملی از سال 89، و گفتگو با فریدون شیرین کام« از دیگر مطالب این نشریه است.
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سالمت

  خار پاشنه پا
خار پاشنه پا در اثر التهاب فاسیای کف پا ایجاد 
می شود که این امر سبب درد پاشنه می شود. فاسیای 
کف پا، یک باند پهن است که در کف پا از پاشنه تا 
انگشتان پا کشیده می شود. التهاب طوالنی مدت 
فاسیا، می تواند باعث رسوب کلسیم در محل اتصال 

فاسیا به پاشنه پا شود.
شدت درد خار پاشنه در ابتدای صبح، بعد از بیدار 
شدن و نیز بعد از استراحت، بیشتر است و با راه رفتن 
کم می شود. این درد، در اولین قدم بعد از استراحت 
طوالنی مدت، بسیار دردناک است و عالوه بر این 
راه رفتن روی سطوح سخت و ناهموار و حمل اشیاء 

سنگین، منجر به افزایش درد می شود.
اضافه وزن، افزایش ناگهانی وزن در دوران 
بارداری، صاف بودن کف پا، مشکالت بیومکانیک 
“ناهنجاری هایی که منجر به راه رفتن غیر عادی 
می شود” نیز از علل مهم التهاب فاسیای کف پا است، 
التهاب مفاصل، پوشیدن کفش نامناسب با پاشنه 
خیلی بلند و تنگ یا کفش بدون پاشنه و صاف از 
مهم ترین علت خار پاشنه و عوامل بروز آن است. 
از عالئم خار پاشنه پا میتوان به التهاب در زیر پاشنه، 
مخصوصا در هنگام صبح یا پس از بی تحرکی برای 
مدت طوالنی اشاره کرد. عموما پس کمی راه رفتن 

و گرم کردن بدن، درد کمی تسکین پیدا می کند.

علت
در اصل، خار پاشنه یک آسیب ناشی از فشار مشابه 
بیماری آرنج تنیس بازان است که با وارد شدن فشار 
یا وزن بیش از حد بر تاندون ایجاد می شود و یک 
نیروی کششی در جایی که تاندون به پاشنه متصل 
شده ایجاد می شود. تحمیل وزن بر پاشنه در فعالیت 
هایی مثل دویدن یا پرش باعث این اتفاق می شود. 
همچنین پوشیدن کفش نامناسب عاملی است که 
در بوجود آمدن بیماری خار پاشنه پا نقش دارد. کف 
کفش های ارزان قیمت از داخل چندان مناسب 
نیست و باعث می شود که پا نحوه قرار گیری مناسبی 

نداشته باشد.

روش های درمان خار پاشنه پا
طب سوزنی می تواند بهترین راه درمان خار 
پاشنه باشد. از جمله راه های کاهش درد خار پاشنه 
این است که یک کفی مناسب در کفش خود بگذارید 
تا فشار روی پاشنه کم شود. از وسیله مناسب حفظ 
قوس کف پا یا قالب مناسب کف پای تان استفاده 
کنید. ندرتا جراحی برای در آوردن خار پاشنه، به جز 
در مواردی که درد حاد وجود دارد، تجویز می شود. 
روی ناحیه دردناک کمپرس سرد یا کیسه یخ سه، 
چهار بار در روز هر بار به مدت 15- 10 دقیقه بگذارید. 
همچنین برای برطرف کردن درد خفیف، می توان از 

داروهایی مثل استامینوفن یا آسپیرین استفاده کرد.

طب سوزنی و خار پاشنه
روش های مختلفی برای درمان خار پاشنه پیشنهاد 
می شود از جمله : استراحت، کاهش وزن، استفاده 
از پد پاشنه، ورزش کشش کف پا و …. که همگی 
می توانند بسیار موثر در درمان باشند. طب سوزنی 
می توان با مکانیسم های مختلفی سبب بهبود سریع 
کف پا شود از جمله تاثیر ضد التهابی موضعی، کاهش 
انقباض ساق پا و کشش فاسیای پا، بهبود خونرسانی 
موضعی و مخصوصا کاهش وزن بیمار که خود می 
تواند حرکت کلیدی در جلوگیری از برگشت بیماری 

باشد.
درمان خار  های  روش  موثرترین  از   یکی 

پاشنه استفاده ازکفی و کفش طبی است.
کمپرس سرد: بیمار می تواند با چند بار قرار دادن 
کمپرس یخ در روز، هر بار به مدت 20 دقیقه، التهاب 
و درد پاشنه را کاهش دهد. البته به هیچ وجه نباید 
یخ را مستقیم روی پوست گذاشت و حتماً باید حوله 

نازکی را بین یخ و پاشنه قرار داد.
محدود کردن فعالیت ها: بیمار می تواند با کاهش 
فعالیت هایی که باعث کشیدگی پاشنه می شوند به 

پاشنه استراحت دهد.
دارو: مصرف داروهای غیراستروئیدی ضدالتهاب 
)NSAIDs(، مانند ایبوپروفن، معموالً برای کاهش 

التهاب و درد پاشنه توصیه می شود.
دکتر علي اصغر اعالء
مرکز سالمت پا

درمان خار پاشنه پا با طب سوزنی
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   برنامه نمايشگاه هاي چرم و کفش

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.t-expo.ir تبریز- ایران سه شنبه تا جمعه 8-5 مرداد کیف و کفش TEXPO

www.gds-online.com دوسلدورف-آلمان سه شنبه تا پنجشنبه 7-5 مرداد مد کفش GDS

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.donnor.com چین- ونژو پنجشنبه تا شنبه 6-4 شهریور چرم، مواد و ماشین آالت all chına shoe-tech

www.micamonline.com ایتالیا-میالن شنبه تا سه شنبه 16-13شهریور مد کفش mıcam

www.mipel.com ایتالیا-میالن شنبه تا سه شنبه 16-13شهریور مد کیف mipel

www.lineapelle-fair.it ایتالیا-میالن چهارشنبه تا جمعه 19-17شهریور مد چرم و لوازم کفش lineapelle

www.messe-offenbach.de آلمان-فن باخ شنبه تا دوشنبه 22-20شهریور مد کیف ilm

www.mossshoes.com روسیه-مسکو سه شنبه تا جمعه 26-23شهریور مد کفش mosshoes

www.hellenicshoefair.gr یونان-آتن جمعه تا دوشنبه 29-26شهریور مد کیف و کفش و پوشاک athens fashion trade show

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

www.ifsec.co.ik انگلستان-لندن سه شنبه تا پنجشنبه 3-1 تیر وسایل و کفش ایمني IFSEC

www.artexpo.ua کي اف- اکراین سه شنبه تا جمعه 25-22 تیر خز و محصوالت چرمي Ecpo Fur

www.shoeleather-vietnam.com هوشي مینه- ویتنام چهارشنبه تا جمعه 25-23 تیر چرم و کفش shoes & leather

سایت محل برگزاري روزهاي برگزاري  تاریخ شمسي موضوع نام نمایشگاه

WWW.EXPO.IR ایران- مشهد چهارشنبه تا شنبه 8-5 خرداد کیف، کفش و ماشین آالت کیف، کفش، ماشین آالت و چرم

www.cnraysaf.com ترکیه - استانبول چهارشنبه تا جمعه 7-5 خرداد لوازم جانبی کفش AYSAF

www.mosshoes.com مسکو- روسیه سه شنبه تا جمعه 20-18 خرداد مد کفش mosshoes

www.exporivaschuh.it ریوادل گاردا- ایتالیا شنبه تا سه شنبه 25-22 خرداد مد کفش expo Riva Schuh
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پیش از حضور در نمايشگاه با مراجعه به وب سايت نمايشگاه
 از تاريخ دقیق برگزاري آن و تغییرات احتمالي اطالع حاصل كنید.
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صنايع چرم پيشتاز
مدير عامل: علي عسگري

 توليد كننده انواع چرم هاي
 سنگين شامل چرم گاوي مورد
 مصرف در صنايع كفش و كيف

 و لباس و مبلمان
 نشاني كارخانه: ورامين ،

 چرمشهر، بين بلوار لرستان و
  كردستان، خيابان دوم
مهران 5، شماره 47
تلفن: 36770230-2
فاكس:36770233

همراه: ب
09121199099-09121193090

چرم فرهنگ
مديريت: عيسي فرهنگ

مدير توليد: موسي فرهنگ
توليدكننده انواع چرم اشپالت و

 اشپالت چاپي براي توليد
كفش هاي ايمني و پوتين سربازي

تلفن: 041-32852310
همراه: 09141089846

09144002561
 نشاني: تبريز، چرمشهر، خيابان
 شهريار، بعد از سه راهي، سمت

 راست، كوچه اول، واحد 2

چرم علي بيگي
مديرفروش:عزيز علي بيگي
مديرتوليد:محمد علي بيگي

 توليدكننده انواع چرم رويه از
 قبيل كريزی هورس، پوليشی،

 اسپارتا، سافتی، نبوک و
سفارشات جديد

نشاني: تبريز، چرمشهر
خيابان چهارم،شماره 21
تلفن: 2853042 041-3

041-3 2852505
فاكس:2852056 041-3

همراه:09141157115
leather.alibeygi@yahoo.com

چرمسازي كاظمي
)نصير اوغلي(

مديرعامل: محمد كاظمي تبريزي
توليدكننده چرم نبوک و 

پتينه، پوليشي، الگانت، فلوترو 
انواع مختلف ديگر در رنگ هاي متنوع

نشاني: تبريز، چرمشهر، 
 خيابان چهارم، پالک 23
تلفن:041-32853061

041-32853131
تلفاكس: 041-32852095

Email:Info@kazemi-T.com

توليدكننده انواع چرم های رويه 
طبيعی،صافتی،پوليش و الگانت 
و فلوترچاپی و ناپا در رنگ های 

مختلف
نشانی: تبريز،جاده مايان، 

چرمشهر، نرسيده به خيابان اول، 
پالک 13

مديريت: ابراهيمي نژاد
توليد انواع چرم رويه و اشپالت
 نشاني: تبريز، چرمشهر، انتهاي

 خيابان سوم، خيابان پونه
پالک 27

تلفن: 041-32852008
فكس: 041-32852679 
همراه : 09141153978

09144112812
Ebrahiminejad@yahoo.com

چرمسازی فريد

چرمسازي ابراهيمي نژاد
توليدي چرم مهدي

مديرعامل: مسعود پورصادقيان
توليدكننده انواع چرم طبيعي

نشاني: ورامين، چرمشهر
قطعه 11 ساالريه

تلفن: 36770512
فاكس: 36770513

همراه: 09121228284
Email:

mahdifactory@gmail.com

رئيس هيات مديره: محمد دباغي صدر
09141157516

تلفن: 041-32853212
041-32853301

فاكس: 041-32853213

 مديريت:  مسعود - محمد
فريد جعفری

 توليد كننده چرم سنگين گاوی در
انواع رنگ  ها

 چرم صافتی، فلوتر، الگانس و
پوليشی

آستری گاوی
 نشانی: تبريز، چرمشهر، خيابان

سوم، پالک 24
تلفن: 041-32852130

فاكس: 041-32852098
www.Leather-farid.com

E-mail:
farid@leather.com

اشپالت 786
)رضا مواليي(

بازرگانی ولی خانی

تهيه و توزيع اشپالت در انواع 
رنگ ها  و اشپالت چاپی برای 

كفش ايمنی و پوتين
نشاني: تبريز، چرمشهر
همراه : 0914-1068247

09021068234

مديريت: حسين ولی خانی
خريد و فروش اشپالت گاوی و
انواع چرم شبرو، اشپالت چاپی

ايمنی و زيره، اشپالت جير 
در رنگ های مختف

نشانی: تبريز، خيابان دارايی
سرای ناصريه، طبقه همكف

پالک 26
تلفن: 041-35242203
همراه: 09143110486

تلفن:32852476- 041
041- 32853090        

فاكس: 041-32852082
mogaddas-leather@yahoo.com
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بازرگاني

كفش جيپ
مديريت: مجيد حيدري

توليدكننده انواع كفش مردانه
نشاني:تهران، خيابان مصباح،
كوچه بصيرالملك، بن بست 

مومني، پالک 6
تلفن:77521872

همراه:09126369326

 شركت چرم و پوست
پويا صدر طوس
مديريت: مهدي ارزانيان
 عرضه انواع چرم بزي و

گوسفندي، رويه، آستري و لباسي
 نشاني: چرمشهر، خيابان تالش،
تالش 3، قطعه دوم، سمت چپ

 تلفن: 051-32553247
فكس: 051-32553250

همراه: 09151159721
Email:

 pouya_leather@yahoo.com

چرم پاك رخ
مديرعامل: سيد جالل هاشمي
مديرتوليد: سيد جواد هاشمي

 توليدكننده انواع چرم هاي گاوي،
بزي، گياهي و فينيش شده

نشاني:
مشهد، جاده ميامي،

 شهرک صنعتي چرمشهر، بلوار
تالش 2، كارخانه چرم پاک رخ

تلفن: 0512-2553235
فاكس: 0512-2553235

همراه: 09151153850
09151162095

Jhashemnia@gmail.com

شركت چرم آفتاب
مديريت: جواد منطقي

مدير فروش: داوود قربان پور
توليد چرم سبك و سنگين

آستري، رويه و چرم فينيش شده
نشاني: مشهد، چرمشهر، خيابان 

تالش يك، پالک 1303 و 1304
تلفن: 0513-2553350
فاكس: 0513-2553390

همراه: 09151133850
مدير فروش: 09155128742

مديريت: محمد سجاد پرويز
توليدكننده انواع چرم فينش 
شده مورد استفاده در كفش و 

محصوالت چرمي
7/4V.V.Koil Street, Periamet,

Chennai-600 003,
Tamil Nadu, India.

Telephone:+91-9444416533
Fax:+91-44 42175797

sajjad@shahrezcreation.in
sharezcrea@gmail.com

متفرقه

شركت بازرگاني
صدرا نيوساد تجارت

)بامسئوليت محدود( )برادران ودود(
مديريت: ودود

واردكننده و توزيع كننده 
انواع مواد پلي يورتان 

صنعت كفش
نشاني: تهران، خيابان خيام، جنب 
بانك ملی شعبه پاچنار، ساختمان 

وين، طبقه دوم، واحد يك
تلفن: 55617667

55589093-4
16و55159715

همراه: 09121262551
MS.Vadoud@yahoo.com

كفش آغاز
مديريت: مجيد براتي

توليدكننده انواع كفش مردانه دست دوز
نشاني: تهران، ميدان فردوسي،
ابتداي خيابان استاد نجات الهي 

)ويال(، پالک 23، طبقه اول
تلفن: 88934407

همراه:09123350384
www.aghazshoes.com

توليد و پخش
 كفش ديزل

توليدكننده انواع كفش مردانه 
دست دوز

مديريت: مالك بياتي نيا
نشاني دفتر: تهران، خيابان 
خيام، روبروي پاچنار، كوچه 
كاركن اساسي )گذر قلي(، 

پالک 41
تلفن: 55159893
55623032         

همراه: 09122470779
خط نت: 09213908023

www.kalpoosh.com/diesel

88424688  

86020493  
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كفش ارسي
مديريت: علي فتوحي

توليدكننده انواع كفش هاي دست دوز
نشاني: تهران، خيابان انقالب،

نرسيده به پيچ شميران، پالک 400
طبقه دوم، واحد 8

تلفن دفتر: 77626165

M.2
توليدي كفش ام.تو

مديريت: مهدي خسروي
توليدكننده انواع كفش هاي 
كالسيك و فانتوفل مردانه

نشاني: تهران، دروازه دولت، 
خيابان خاقانی، پالک 3،

 طبقه سوم 
تلفن: 88319337

فاكس: 88867498

3

كفش اسكادا
مديريت:

اكبر و عباس اشتري ماهيني
توليدكننده بهترين و 

شيك ترين كفش هاي زنانه 
مجلسي و اسپرت 

با كيفيت عالي
 نشاني: تهران، باغ سپهساالر، 

كوچه ديبا، پالک 17، 
باالي چاپ رضوان
تلفن: 33970060

33913156
همراه: 09121714210

09123476653

تلفن: 041-35240137

كفش اسكوتر
مديريت: بهمن طاهريان

نشاني: خيابان سعدي شمالي، 
كوچه ديبا، كوچه حائري زاده، 

پالک 5
تلفن: 33998991-2- 33116400

همراه: 09126039589
www.scootershoes.ir

روبروي ايرانشهر، پالک 736

كفش پازل
توليد كننده انواع كفش هاي 

مردانه مجلسي و اسپرت
نشاني: تهران، بازار پاچنار، كوچه 

كاركن اساسي، كوچه فتاحي،
بن بست اكبرپور، پالک3
تلفن: 55587543-4 

مدير توليد: فرزاد افتخاري
همراه: 09126790503

مدير فروش: عليرضا صالحي
همراه: 09121097947

توليدی كفش دنيز
مديريت: علی رمضانی

 توليدكننده انواع كفش های زنانه
چرمی پی يو

 نشانی: تهران، خيابان باغ سپهساالر،
 كوچه اميد آزاديخواه، كوچه مظفری ،

پالک 72 ، واحد يك و هشت
تلفن: 33985313

33985519
همراه: 09122806848

مديريت :شهرآئيني
 توليدكننده انواع

 كفش هاي مردانه چرمي
كيفيت باالمشتريان وفادار مي آفريند 

نشاني:
 تهران، تقاطع الله زار نو و انقالب،

پالک 770، كفش دلفين
تلفن: 66711412

فكس: 66701568
همراه:  09122867105

توليدي كفش دلفين

نشاني: تهران، نبش غربی ميدان 
فردوسی، جنب رستوران عياران

 و بانك رفاه، پالک 782، 
طبقه اول غربی

تلفن: 66763955
فاكس: 66763954

تلفن: 041-35245231

تلفاكس: 041-35242802

 گروه توليدی كفش
پاپيلون)رشيدی(
مدیریت:حسین رشیدی 

 تولید کننده انواع کفش های مردانه
اسپرت و کالسیک چرمی

 نشانی کارخانه: تبریز، خیابان عباسی،
 نرسیده به ایستگاه طاق، نبش کوچه

قبله،  پالک 1309
 دفتر فروش: تبریز،  خیابان دارایی،  بازار

بزرگ چرم،  پالک 4
تلفن: 041-35268498-9
فکس: 041-35254322
همراه:09144125457

www.papilonshoes.com
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مديريت : تقوی
 توليدكننده انواع
 كفش هاي مردانه

نشاني:
تهران، سعدی شمالی، پشت 
مترو دروازه دولت، انتهای 

كوچه رفيعی، پالک 18
تلفن: 66711075

همراه: 09121473271

كفش كابانی

P.U تزريق مستقيم

توليدي كفش خزر
مديريت: مهدي عبدالحسين وند

 توليدكننده كفش هاي طبي زنانه      
ومردانه و انواع صندل زنانه

 و مردانه با رويه چرم طبيعي و 
   زيره

نشاني: تبريز، كيلومتر 8 جاده قديم اهر
تلفن : 041-36334010
فكس:041-36334226
همراه : 09141156861

 دفتر تهران: خيابان وحدت
 اسالمي، بازارچه شهيد طرخاني

)شاپور سابق(، پالک 273
تلفن: 55160447-55634729

تلفكس: 55810343

مديريت: چيني ساز

نرسيده جاده  كاشان،  قم،   نشانی: 
شماره16 كوچه  اهلل،  بقيه  ميدان    به 
 )عاليباف(، پالک 58، ساختمان كفش
آی سودا، كدپستی: 37141-37146

تلفن: 025-37212401
025-37212400

فاكس: 025-37212402

تلفن دفتر فروش: 66397290
تلفن مالی و پشتيبانی:

66279885                            

كفش همگام
مديرعامل: محمد تقي رضازاده 

توليدكننده كفش هاي مردانه
ورزشي، كالسيك و پرسنلي
P.Uبا زيره تزريق مستقيم

  Rubberو زيره
دارنده گواهينامه ايزو 9001-2008 

از شركت توف نورد
نشاني: تبريز،

 كيلومتر 3 جاده تهران
شهرک صنعتي شاهين شهر 

)مرزداران(، چهار راه اول
16متري غربي، نبش كوچه دوم

كد پستی :5159134439
 تلفن كارخانه:

041-36372778 
041-36374434-36374131

فاكس:041-36371192
واحدفروش:041-36378019

www.hamgamshoes.com
info@hamgamshoes.com

hamgamshoes@gmail.com

PU

مدير عامل: برادران فراهانی 
توليدكننده انواع كفش های 
زنانه چرمی در مدل های روز

نشانی: تهران، باغ سپهساالر، 
كوچه بيمه، ساختمان مشكين، 

طبقه چهارم، پالک 22
تلفن: 33955515

تلفن: 35720522-031همراه: 09121768471
فاكس: 031-35720521

توليدی كفش آرتي
كفش پانلی

كفش شوتر

مديريت: فيوضی - رحيمی
توليدكننده انواع كفش های زنانه 

چرمی در مدل های روز
نشانی: تهران، خيابان پيروزي، 

خيابان شيوا، پالک 307 
تلفن: 33055858

همراه: 09191304421
09126448905

مديريت: نويد منصوری
توليدكننده انواع كفش های

مجلسی چرمی زنانه
نشانی: تهران، خيابان سعدی 

شمالی، كوچه امين زاده، 
ساختمان پارس، طبقه آخر

واحد 4/11، كفش پانلی
تلفن: 33986426

همراه: 09123893744
نشانی فروشگاه: تهران،

باغ سپهساالر، پاساژ محمد
طبقه همكف، پالک 28

مديريت: فريد منصوری
توليدكننده انواع كفش های

اسپرت زنانه
نشانی: تهران، خيابان صف،
كوچه اميد آزاديخواه كوچه 
كاويانی، بن بست دوم پالک 2

تلفن: 33910690
همراه: 09123719611

توليد و  پخش اميران
مدير فروش: امين احتشام
مدير توليد: اكبر احتشام

توليدكفش دست دوز مردانه
 نشاني: تهران، خيابان شهدا،

 خيابان مجاهدين اسالم روبروي
هنرستان فني شهدا، پالک 212

 تلفن كارگاه: 77500974
دفتر پخش: 33562948

همراه: 09121307448
09191270591

88424688  

86020493  

توليدي كفش طوطيا

Panelli collection
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مديرعامل: ابوالقاسم استاد
توليدانواع دمپايی تك رنگ ودورنگ 
E.V.A پی.وی.سی و دمپايی و كفش

و توليد انواع چكمه
توليدانواع دمپايی و كفش يك رنگ، 

دورنگ و سه رنگ ايربولوئيك
نشانی: قم، كيلومتريك جاده قم-

كاشان، كوچه  عاليباف، مقابل  پتوی 
عاليباف  دفترفروش هاني كفش پارسی

كدپستی: 37141-36859

گروه توليدي صنعتي
كفش حسيني

مديريت: يونس حسينی
توليدكننده انواع كفش هاي 

مردانه چرمي با تزريق مستقيم 
زيره پي يو

نشاني: تبريز، جاده تهران، جنب 
كافي شاپ وحيد، انتهاي كوي 

گلستان، بوستان غربي، پالک 20
تلفن: 041-36379374
همراه: 09144161845

www.hoseinishoes.com
hoseinishoes@gmail.com

كفش كاوه
kaveh shoes
)سهامي خاص(

مديرعامل: ناصر صمدي فرد
توليدكننده انواع پايپوش ايمني، 

صنعتي، پرسنلي
نشاني: تبريز، جاده تهران، 

جنب پليس راه، 
كيلومتر يك جاده باسمنج

تلفاكس: 041-36301091-5
صندوق پستي: 51575-5196

Email:
kaveh_imeni@yahoo.com 

www.kavehshoes.com

شركت ايمني صنعتي

 كاوه

تلفن:025-32856100025-37223681
025-37228449

گروه صنعتي
 كفش فرزين

فاكس:041-36376068

توليدكننده انواع كفش های 
تزريق مستقيم، مردانه و زنانه
طبی و كالسيك و پرسنلی با 

TPU و PU زيره

تلفن كارخانه: 041-36370901-2
بخش فروش: 041-36372587-9

تلفن : 041-36374398
041-36370097           
فاكس: 041-36370917

ايمن هاتف آذربايجان 

مديريت:بهروز وليخانی
 نشانی:تبريز جاده تهران، باالتر از

كافی شاپ وحيد، پالک 25
 توليد كفش های ايمنی نظامی

پرسنلی
تلفن:041-36377410

     041-36379722
همراه:09141911374

شركت توليدي كفش 
پاي آرا

)سهامي خاص(
مديرعامل: بهلول غفاري

مدير بازرگاني: وحيد غفاري
مدير فروش: خليل خيري

توليدكننده انواع كفش هاي 
صنعتي و ايمني و فرم پرسنلي

و انواع كفش مردانه و زنانه
PU با زيره

PVC توليدكننده گرانول
PVC و انواع زيره

نشاني: تبريز، كيلومتر 6 جاده 
تهران،كوي ايرداک، خيابان 

20متري سوم، پالک 2
كدپستي: 5159135653
تلفن: 041-36373739

041-36371818
فكس: 041-36373740

E.mail:
payarashoe@yahoo.com

مديريت: عليرضا عليپور
توليدكننده انواع كفش های 

مردانه پی.يو با تزريق مستقيم و 
زيره ترمو و الستيك

نشانی: تبريز، اول جاده اهر، پشت 
كبريت ممتاز، جنب فرآورده های 

گوشتی بشارت، پالک 10

كفي

كفي طبي پاپيا

داراي گواهينامه ISO و CE ايتاليا
توليدكننده انواع كفي طبي 
PU & EVA& SPONGE
با رويه چرم و اشبالت و ...

نمايندگي پخش محصوالت 
واكس پنگوئن تركيه و كيوي
چاپ تبليغات روي پاشنه كش

www.papiyainsole.com
تلفن: 55613099-021  به مديريت:
فكس: 55895708-021   ايماني

همراه: 09128203053

55632057 -55166513
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تلفن: 041-36377036

رئيس هيات مديره:
مهدي حاجي قاسم 

مديرعامل: افشين بيگلري
P.U توليدكننده انواع زيره هاي

T.P.U ترمو و ، P.V.C
نشاني دفتر مركزي: تهران،سعدي 

شمالي، كوچه بيمه،پالک 18، 
طبقه اول

كارخانه: شهرقدس، انتهاي خيابان 
چمن، گلچين 5، اولين فرعي سمت 

چپ، پالک 7
تلفن دفتر فروش: 33924401

8-33964897 و 33959995-6
فاكس: 33980758

تلفن كارخانه: 46897046-8
همراه حاجي قاسم: 09121249276

همراه بيگلري: 09123376223
www.pass-soles.com
info@pass-soles.com

اليي اصل
رئيس هيات مديره:مهندس احمداثني عشري
مديرعامل: مهندس محمدرضا اثني عشري

توليدكننده انواع قدک كفي و 
اشتروبل و جورابگير با تاييديه

از كشور كانادا
نشاني: جاده امام رضا، پاكدشت، 
بعد از شريف آباد، شهرک صنعتي 
خوارزمي، فاز 2، خيابان نگارستان،
خيابان نارون 6، چهارمين كارخانه

تلفن كارخانه: 36478206
تلفن فروش: 55604271

55632057

هوتيك
مديريت: خالقي

عرضه انواع چرم مصنوعي در 
رنگ هاي متنوع 

با جديدترين مدل هاي روز دنيا
براي مصارف كيف و كفش

نشاني: سعدي شمالي، كوچه 
جابرزاده، نبش پاساژ مهدي، 

پالک 17
تلفن: 33982547
فكس: 33958874

همراه: 09123476000
09124983076

Hkhaleghi30@yahoo.com

L.P.S
مديرعامل: حسن صفري

واردات جديدترين و مرغوب ترين
چرم هاي مصنوعي

مورد مصرف كيف و كفش
با مناسب ترين قيمت

 دفتر فروش: تهران، خيابان
 سعدي شمالي، كوچه بخارا، پالک

33قديم و 23 جديد
تلفن: 33111889

33911490
فاكس:33923594

همراه: 09123441023
 دفتر مركزی: تهران، خيابان

سعدی شمالی، كوچه زواره ايان
پالک 13، ساختمان روشن

طبقه سوم ، واحد 7
تلفن: 33935685

33935640

شركت توليدي و صنعتي
چرم ارغوان

Produce and Industry Co.

مديرعامل: مزيناني
توليدكننده انواع چرم مصنوعي

كفشي، مبلي، كيفي، آستري، بياله
نشاني: تهران، خيابان خيام،

كوچه منوچهرخاني، 
مجتمع تجاري منوچهرخاني، 

طبقه اول، پالک 67 و 68
تلفن:  55695876-8

فكس: 55695879
همراه:09121028408

09121259383
كارخانه: 026-45332318-19

Arghavan.charm@gmail.com

چرم صالح
مديريت: صالح خرم آرايي
وارد و توزيع كننده انواع 

چرم مصنوعي و لوازم اوليه كفش
نشاني دفتر مركزي: تهران، 

سعدي شمالي، كوچه جابرزاده، 
پاساژ مهدي، طبقه دوم، پالک 35
نشاني دفتر فروش: تهران، سعدي 
شمالي، كوچه جابر زاده، پالک 45
تلفن: 33993413-33115202

33993414   فكس: 33904950
همراه: 09121126073

88901325
88917139
88943198

چرم ميثم
مديريت: ميثم داعي زاده

P.U پخش انواع چرم مصنوعي
فروشگاه: تهران، سعدي شمالي، 
كوچه جابرزاده، مجتمع تجاري 
مهدي، طبقه همكف، پالک 22

تلفن: 33982263-33935823
فكس: 33928603

همراه: 09121994339
دفتر: سعدي شمالي، خيابان صف، 

كوچه هاشمي،پالک 9
تلفن: 33933226

همراه: 09121949786
meysamdaeizadeh@hotmail.com

مديرعامل: رضا ترجاني
توليدكننده كفش
و انواع زيره كفش

نشاني: 
تهران، خيابان ظهيراالسالم، 

خيابان شهيد مصباح، پالک 169
تلفن دفتر: 77613474-77

فاكس: 77613478
تلفن كارخانه: 66806653

 صنايع زيره كفش پاس

The Best Leather

تهران فنر ايران
مديريت: عابدي
طراحي و توزيع 

انواع شانك و فنرهاي فوالدي 
كفش ايراني و خارجي

دفترمركزي: خيابان سعدي شمالي
روبروي هتل شيراز،پاساژادئون،

پالک16
تلفكس:33118975-33970117

همراه: 09121022327
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زيره حمزه زاده
مديريت: حمزه زاده

توليدكننده انواع زيره
A.B.S , T.R, P.V.C , P.U

نشاني دفتر:
تهران، سعدي شمالي، 

كوچه اميدآزادي خواه، پالک80
تلفن: 33952464

33953630

گروه توليدي و صنعتي
SKY زيره كفش

توليدكننده انواع زيره 
TR و P.U، P.V.C

نشاني: تهران، خيابان صف، كوچه 
مصدقي، پاساژ آزادي، پالک 2
تلفن:33910730 -33930912

36055008 تلفاكس: 36057932
مديرعامل: محمد غالمی نژاد

09121882986
 مدير فروش: حميد نيكزاد 

09121217873
مدير توليد: علي غالمي نژاد 

09126503547

قالبسازي هما
مديريت: بهرام علي كرميار

ساخت انواع قالب تزريق مستقيم
دورنگ، سه رنگ و غيره

نشاني: تهران، خيابان هفده 
شهريور )شادآباد(، خيابان 

جوشن، خيابان هشتم شرقي، 
پالک 22

تلفن:66800352
فاكس: 66818879

PU-PVC-TPU

مدیر تولید: التفات عبدی
تولیدکننده انواع زیره

نشانی: خيابان سعدی شمالی، 
كوچه جابرزاده، مجتمع تجاری 

امين، زير همكف، پالک 4
تلفن: 33944026-33994449

33943922
تلفاكس: 33938979

صنايع چرم ديرينه
مديريت: سيدمحمد ظهيرالديني

توليد و پخش انواع محصوالت چرمي
تلفن كارگاه: 77623983
تلفن دفتر: 77686526

فاكس: 77686527
همراه: 09123453082

همراه: 09121577417 
09123334561

www.forouzan-machinery.blogfa.com

صنايع چرم خورشيد
Khorshid leather industries

مديريت: ميثم تدين
طراحي، توليد و پخش انواع 

كيف اداري
و جيبي چرمي، ديپلمات مردانه،
جلد سررسيد، ست دوتكه، سه 

تكه و چهار تكه با جعبه،
سامسونت و سفارشات تبليغاتي

با حك نشان تبليغاتي مشتري با 
12 ماه گارانتي تمام محصوالت 
دفتر مركزي: خيابان انقالب، 

روبروي دانشگاه تهران، خيابان 
فخر رازي، خيابان وحيد نظري، 

كوي فرزانه، پالک 1، 
طبقه اول، واحد 4
تلفن: 66493894

فاكس: 66973832 
www.charmekhorshin.com
info@charmekhorshid.com

چرم ربيعی

مدير عامل: علی ربيعی
توليدكننده انواع پوشاک،

پوست، چرم، جير
با 37 سال سابقه

سفارشات  و دوخت و تعويض 
مدل پذيرفته می شود

نشانی: تهران، ميرداماد،
ميدان محسنی، اول وزيری پور

مركز خريد 707، طبقه سوم
واحد 34

تلفاكس: 22223537
همراه: 09125063226

خيريه سيدالشهداء
آماده دريافت

كمك هاي شما 
عزيزان
مي باشد

شماره حساب
0102493637009

سپهر صادرات
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شركت زرچرم
مديريت: حميدخانه زر

نماينده انحصاري تكسون آلمان
CZ. BELL تكسون(، قدک(

و فيبر بارتولي ايتاليا
جورابگيرهاي خارجي

نشاني: تهران، خيابان سعدي 
شمالي، كوچه جابرزاده، 

پاساژ شركاء، طبقه همكف،
 پالک 13

تلفاكس: 33973266
33959167

همراه: 09123793606
www.zarcharm.com

E.mail: info@zarcharm.com

فوم

شركت توليدی صنعتی
بهين آور

اولين توليدكننده ورق فوم
E.V.A و رول فوم پلی اتيلنی و

در ايران
با نام تجاری بافوم

نشانی كارخانه: شهرک صنعتی 
شمس آباد

تلفاكس: 021-56231038
دفتر مركزی: تهران، خيابان 

شهيد بهشتی، خيابان صابونچی، 
كوچه مهماندوست، پالک 8، 

طبقه دوم 
تلفن: 021-88750700

www.behinavar.com
www.behinavar-co.com

شركت طاووس طاليي

اولين و بزرگترين توليد كننده
 نخ هاي نايلون و پلي استيل در ايران

توليد انواع نخ هاي كفاشي و
سراجي دوخت لي از جنس 

فيالمنت هاي فوق بادوام
نشاني دفتر مركزي: تبريز، خيابان 

جمهوري اسالمي، پاسا   ژ شمس 
تبريزي، طبقه اول، پالک 14

 تلفن: 041-35538146
كارخانه:  شهرک صنعتي سليمي

تلفن:0412-4328011
همراه: 09143099006

فاكس: 0412-4328013
www.tavoustalaie.com

tavous.talaie@hotmail.com

قالبسازی

گروه توليدی صنعتی
مرادی

مديريت: عباس مرادی
ساخت انواع قالب های 

زيره كفش
PU.PVC.TR.TPU

CNC مجهز به دستگاه های
نشانی: سه راه آدران

به سمت شهريار
خيابان شهيد زواره ای

خيابان هشتم، مجتمع سامان
كوچه سوم، پالک 14
تلفن: 56554651

همراه: 09123254933
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National Centre for Shoe  
Design to be Launched in Tabriz

The national canter for shoe design shall go on stream 
in Tabriz to make the industry more competing in the mar-
ket.

Senior manager of UNIDO’s industrial studies visited 
footwear manufacturing units in the city of Tabriz and stat-
ed: ,, Tabriz is the capital of Iran’s leather and shoe indus-
tries, however, they do not act competently. 

Ms. Oruvia added: ‘’My visit to Iran is aimed at plan-
ning for the launch of a she design centre in Tabriz. Pursu-
ant to the launch of this centre, UNIDO experts shall start 
rendering consulting and technical services to the players 
of industry here. The center is expected to boost compet-
ing power, exports, added value and interaction between 
Iranian producers of footwear and relevant international 
bodies. Marketing and establishing ties with the neighbour-
ing states as well as attending exhibitions constitute other 
objectives of this visit she concluded’’.

 A MoU for the launch of this centre had been signed 
earlier between UNIDO and relevant authorities from Ta-
briz. 

Currently, over 3 thousand footwear workshops and 
units staffed by 40 thousand people operate in Tabriz.

An Artist from Iran’s Alborz 
Province Represented at Italy’s 

Handicrafts Exhibition 
Shahin Nazari, who masters in leather carving attended 

a handicrafts exhibition in Italy’s Florence in May 2016. 
One thousand and two hundred masters from 40 world 

countries had been represented in this exhibition including 
8 artists from Iran’s Alborz, Mazandaran, Golestan, Isfahan 
and Tehran provinces. 

Shahin Nazari is a renowned leather engraver in the 
world and a warm welcome was given to her products at 
Italy’s handicrafts’ exhibition.

Editor in Chief: Afshin Shadimehr
Mobile: (+98 912) 178 48 61

E-mail: Afshin.shadimehr@gmail.com
 

Manager of Communications:
Sharareh Kadkhodazadeh 

 

Editorial Board: Mina Bagheri
Dr. Mazyar Parvinzadeh

Mir Habib Mousavi
 

English Service Reporter and 
Translator: Hamid Barimani

 

Tel/Fax: (+98 21) 88 42 46 88
Tel/Fax: (+98 21) 86 02 04 93

 

 Add: Unit.7,4th Floor, 
No.305,Janbazan St 

Tehran,IRAN

Leather & Shoe Industries

Table of Contents

1

2

1

 News.....................................................................

MPEX2 Registers 25% Growth...........................

Jun 2016


