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حمايت از توليد داخلي در 

سعيد احمديان 
     گفت وگو

ورزش اگر چه در خيلي از 
فدراس�يون ها و وزارت 
ورزش تنها در حد شعار باقي مانده و تالش جدي در اين 
زمينه صورت نمي گيرد، با اين حال ماه گذشته در رشته 
قايقراني يك اتفاق بزرگ ثبت شد و از اولين قايق توليد 
داخل در رش�ته دراگون بوت رونمايي شد، قايقي كه 
توس�ط متخصصان داخلي با اس�تانداردهاي جهاني 
ساخته شده است و قيمت آن يك سوم مشابه خارجي 
است. با سجاد غريبي مربي تيم ملي دراگون بوت و مدير 
باشگاه سكان كه يكي از سازندگان اين قايق است، در 
كرده اي�م. گفت وگ�و  ب�اره  اي�ن 

اواس�ط دي ماه از اولين قايق توليد داخل در 
رش�ته دراگون بوت رونمايي كردي�د و ثابت 
كرديد در رشته قايقراني مي توان براي تأمين 
امكانات و تجهيزات به توليد داخلي تكيه كرد 
و روي آن حساب كرد. ايده ساخت قايق از كجا 

كليد خورد؟
براي اولين بار 55 فروند قايق دراگون بوت س��ال 84 وارد 
كش��ور ش��د كه هزينه هر كدام 15 هزار دالر ب��ود. براي 
مس��ابقات دراگون بوت هم دو نوع قايق اس��مال بوت 12 
نفره و اس��تانداردبوت 22 نفره اس��تفاده مي شد كه ما در 
ايران متأسفانه قايق هاي اسمال بوت را نداشتيم و هر بار 
كه در مسابقات بين المللي شركت مي كرديم، با توجه به 
اينكه بدون تمرين در روز مسابقه سوار قايق ها مي شديم، 
نتايج تيم تحت تأثير قرار مي گرفت. تا اينكه باشگاه سكان 
پنج فروند قايق اس��مال بوت در س��ال 95 خريداري كرد 
و از چين وارد ايران ش��د كه هر ك��دام 5 هزار دالر قيمت 
داشت كه هزينه زيادي بود و اگر در داخل توليد مي كرديم 
صرفه جويي زيادي مي توانستيم در هزينه داشته باشيم. از 
سال 85 تا سال 92 هيئت هاي قايقراني در اختيار دولت 
بود و با توجه به عدم ورود بخش خصوصي، بستر الزم براي 
توليد داخلي قايق وجود نداشت و بخش دولتي سمت اين 
مسئله نمي رفت. عالوه بر اينكه جامعه آماري قايقراني در 
رشته دراگون بوت به اندازه اي نبود كه بخواهيم در داخل به 
سمت توليد قايق برويم. االن اما تعداد باشگاه هاي خصوصي 
بيشتر شده و نياز بيش��تري براي تهيه قايق وجود دارد و 
تصميم گرفتيم در داخل كشور قايق هاي مورد نياز را توليد 
كنيم. براي اولين بار سال گذشته برادرم سبحان غريبي 
قايق هاي اس��مال بوت را س��اخت اما قايقي كه به صورت 
حرفه اي بتواند از لحاظ ظاهري و استانداردها با نمونه هاي 
خارجي رقابت كند، ماه گذشته رونمايي شد و توسط آقايان 
عباس محمدعلي، ساسان ش��جاعي و بنده اين كار كليد 
خورد. آقايان ملكي، رسولي و زند هم به عنوان تكنيسين 
كنار ما بودند و زحمت زيادي كشيدند كه قايق در سطح 
جهاني توليد شود و پروسه توليد قايق از زمان ايده پردازي 

تا اجرا و توليد چهار ماه طول كشيد.
قايقي كه ساخته شده نس�بت به نمونه هاي 
خارجي از نظر كيفيت و قيمت چه شاخصه هايي 

دارد؟
قايقي كه در ايران توليد شده سبك تر از نمونه هاي خارجي 
است و چندين نوآوري در اين قايق اتفاق افتاده كه سبب 
شده استهالك آن در جابه جايي ها كمتر شود. در بخشي از 
جاهاي قايق به جاي اينكه وزن آن را باال ببريم اليه هاي آن 
را قوي تر كرديم و استحكام آن بيشتر شده است. طراحي 
ظاهر قايق را هم تا حدودي نس��بت به مش��ابه خارجي 
تغيير داده ايم تا در نهايت قاي��ق اوركا كه به معني نهنگ 
قاتل هست، اواسط دي ماه رونمايي شود و از 10 روز پيش 
هم توليد انبوه را هم شروع كرده ايم. اين قايق كاماًل ايراني 
است و هيچ ماده اوليه خارجي هم براي ساخت آن مورد 
استفاده قرار نگرفته اس��ت. قيمت قايق يك سوم قيمت 
نمونه خارجي است و اگر باشگاه ها بخواهند سالي 50 قايق 
را وارد كنند، با استفاده از توليد داخلي، ساالنه 250 هزار 

دالر صرفه جويي ارزي خواهيم داشت.
اين قطعاً يك خبر خوب براي جامعه قايقراني 
كشور اس�ت و بر خالف گذشته ديگر مشكل 
كمب�ود قايق نخواهيم داش�ت، آي�ا عالوه بر 
تأمين ني�از داخلي، برنامه اي ب�راي صادرات 

هم داريد؟
قطعاً، متأسفانه در برگزاري مسابقات داخلي يا ميزباني هاي 

بين المللي كه داشتيم با چالش و كمبود قايق روبه رو بوديم 
و نمي توانستيم يك مس��ابقه خوب را برگزار كنيم. وقتي 
مي خواستيم مس��ابقه برگزار كنيم با توجه به تعداد كم 
قايقي كه داريم بايد با تريلي اين قايق ها را به ش��هرهاي 
مختلف حمل كنيم و دوباره به شهرهاي ديگر ببريم و اين 
كار باعث مي شود استهالك قايق ها بيشتر و عمر آنها كمتر 
شود. توليد داخلي قايق اين نويد را به ما مي دهد كه بتوانيم 
مسابقات را با شرايط مناس��ب و حرفه اي تر برگزار كنيم. 
عالوه بر تأمين نياز داخلي، براي صادرات هم برنامه داريم و 
مي توانيم براي كشورهاي همسايه با توجه به هزينه باربري 
كمتر، قيمت هايي را پيشنهاد بدهيم كه كمتر از قايق هاي 
ساخته شده در ديگر كشورهاس��ت و اين كار مي تواند با 
استقبال آنها روبه رو شود. در اين باره با توجه به ارتباطاتي 
كه با برخي كشورها به دليل حضور در مسابقات مختلف 

بين المللي شكل گرفته است، مذاكراتي داشته ايم.
تكنولوژي ساخت قايق دراگون بوت در انحصار 
چند كش�ور بود و در مقايس�ه ب�ا نمونه هاي 
خارج�ي در اين محص�ول كه تولي�د داخلي 

است، چگونه عمل كرده ايم؟
كش��ورهاي معدودي در اين زمينه توليد كننده هستند. 
آلمان، لهس��تان و چين س��ه كشوري هس��تند كه قايق 
دراگون ب��وت توليد مي كنند و خوش��بختانه ايران هم به 
اين جمع اضافه شده و به صورت حرفه اي توليد را شروع 
كرده ايم. در برخي موارد مانند ظاهر و كيفيت هم مي توانيم 
بگوييم قايق داخلي كه س��اخته ايم، بهت��ر از نمونه هاي 
خارجي است. اين حرفي است كه بچه هاي ملي پوش كه 
تجربه مسابقه با قايق هاي خارجي را داشته اند، به آن اشاره 
كرده اند. همچنين در مس��ابقه اي كه با قايق هاي داخلي 
و خارجي برگزار كرديم، قايق توليد ش��ده در كشورمان 
در مسابقه نس��بت به قايق خارجي پيش افتاد و حركت 
روان تري در سطح آب داشت. در اين مسئله تجربه اي كه 

من و ساير همكاران در 15 سال اخير در قايقراني داشته ايم 
به ما كمك كرد به خصوص كه عيب هايي كه در قايق هاي 
خارجي با توجه به تجربه مان در استفاده از آنها داشتيم را 
درآورديم و در اختيار مهندسان قرار داديم تا اين موارد در 

قايقي كه در ايران ساخته شد، وجود نداشته باشد.
س�اخت قايق توليد داخل در رش�د عملكرد 
ملي پوش�ان و اينك�ه بتوانيم در مس�ابقات 
بين المللي موفقيت هاي بيش�تري به دست 

بياوريم، هم قطعاً تأثيرگذار خواهد بود.
همين طور است، تا پيش از اين قايق 12 نفره و اسمال بوت 
در رش��ته دراگون بوت در كش��ورمان به صورت محدود 
داشتيم و ملي پوشاني كه از ش��هرهاي ديگر به تيم ملي 
دعوت مي شدند، با توجه به اينكه در استان هاي خودشان 

اين قايق ها وجود نداشت، وقتي در تهران سوار اين قايق ها 
مي شدند، با چالش هايي روبه رو بودند و در انتها اردو بود كه 
ياد مي گرفتند كه چطور تعادلش��ان را در قايق در جريان 
مسابقه حفظ كنند و اين روند آمادگي ملي پوشان را ُكند 
مي كرد. حاال توليد اين قايق ها در داخل سبب مي شود كه 
تعداد بيشتري از اين قايق ها را بر خالف گذشته در اختيار 
داشته باشيم و استان ها و باشگاه ها به اين قايق تجهيز شوند 
تا ملي پوشان فرصت بيشتري براي تمرين داشته باشند و 
اين قطعاً زمينه اي مي شود كه عملكرد رشته قايقراني در 

مسابقات بين المللي بهتر  شود.
برنامه اي برای س�اخت قايق ه�اي داخلي با 
استانداردهاي جهاني داريد كه به سمت توليد 
ساير قايق هايي كه در رشته قايقراني استفاده 

مي شود، هم برويد؟
در حال حاضر عالوه بر توليد قايق دراگون بوت، س��اخت 
پاروي آن را هم ش��روع كرده ايم كه تا يك ماه ديگر تمام 
مي ش��ود، همچنين برنامه ريزي كرده ايم كه در فازهاي 
بعدي توليد قايق هايي كه به دلي��ل هزينه باال حتي وارد 

كشور نمي شود را نيز آغاز كنيم.
حمايت ها چطور بود؟ به خصوص كه كاري انجام 

داديد كه تا پيش از اين اتفاق نيفتاده بود.
موضوع ساخت قايق را خيلي با بخش هاي دولتي مطرح 
نكرديم و سعي كرديم با اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي اين كار را شروع كنيم. با اين حال صدا و سيما و 
رسانه ها از ما حمايت زيادي كردند و بازخورد خوبي داشت. 
در فدراس��يون قايقراني با توجه به محدوديت هاي مالي 
كه وجود دارد، شرايطي وجود ندارد كه به ما كمك مالي 
كنند و بيشتر روي اولويت هاي رشته قايقراني كه برگزاري 
اردوها و اعزام هاي بين المللي است، هزينه كنند. با توجه 
به اين شرايط ما انتظاري هم نمي توانيم داشته باشيم كه 
با توجه به بودجه محدود، قايق ها را از ما خريداري كنند و 

در اختيار استان ها قرار دهند. رئيس فدراسيون قايقراني 
اما حمايت هاي معنوي را از ما دارد و قول داده اند در حوزه 
بازاريابي اين قايق ها در سطح اس��تان ها و باشگاه ها با ما 

همكاري كنند.
 در پاي�ان چه خواس�ته و انتظ�اري از وزارت 

ورزش داريد؟
تنها انتظاري كه از وزارت ورزش و فدراس��يون قايقراني 
داريم اين است كه بستر توسعه ورزش همگاني را در بخش 
قايقراني به خصوص رشته دراگون بوت كه يك رشته مفرح 
است، آماده كنند. در كانادا، اس��تراليا و امريكا با توجه به 
استقبال زيادي كه وجود دارد، باش��گاه ها ديگر ظرفيت 
پذيرش عالقه مند جديد را ندارند. كش��وري مانند كانادا 
با 2هزار نفر در يك مسابقه بين المللي شركت مي كند. به 
همين خاطر مي توان با توجه به مفرح بودن قايقراني، روي 
توسعه همگاني و ترويج بين عموم مردم تالش كرد، البته 
در اين زمينه مسئوالن نبايد شعاري و براي پر كردن رزومه 
مسئوليت ش��ان كار كنند و يك برنامه پياده روي برگزار 
كنند و پس از آن ديگر توجهي به توسعه ورزش همگاني 
نكنند. توجه جدي به توسعه ورزش همگاني عالوه بر بهبود 
شاخص هاي سالمت جامعه و كاهش هزينه هاي درماني، 
باعث مي شود صنعت ورزش هم رشد كند و با توجه به نياز 
به قايق هاي بيشتر، توليدات داخلي هم بيشتر شود. عالوه 
بر اين با استقبال بيشتر از رشته هاي مختلف مانند قايقراني، 
اس��تعدادهاي بيش��تري هم در اين رش��ته ها شناسايي 

مي شوند و مي توانند پشتوانه ورزش قهرماني باشند.

در روزهاي�ي ك�ه تحري�م 

 شيوا نوروزي
     گفت وگو

مش�كالتي را براي كش�ور 
ايج�اد ك�رده حماي�ت از 
توليدات داخلي ضرورت بيشتري دارد. اينكه يك شركت 
داخلي در اوج بحران اقتصادي ناشي از كرونا همچنان روي 
پاي خود بايستد و دست از تالش نكشد شايسته تقدير و 
حمايت مسئوالن است. شروع دوباره ليگ برتر تكواندو با 
يك اتفاق خوش و اميدوار كنن�ده همراه بود؛ رونمايي از 
اولين لب�اس ايراني تكواندو. به هم�ت يك توليد كننده 
ايراني كه اعضاي آن را جواناني خوش فكر و خالق تشكيل 
مي دهند هوگوپوش�ان از اين پس مي توانند لباس هاي 
وطني را با كيفيتي مشابه برندهاي خارجي به تن كنند. 
اگرچه توليدكنندگان داخلي همواره از عدم حمايت دولت 
گاليه دارند اما شركت تكواندو استار با تكيه بر توانايي هاي 
جوان ايراني و با س�رمايه گذاري بخش خصوصي به رغم 
همه مشكالت و ناماليمتي ها همچنان به اهداف بزرگ تر 
خود مي انديش�د. عليرضا قلي پور مدير اين شركت در 
گفت وگو با »جوان« پروس�ه دش�وار توليد لباس ايراني 
ك�رد. تش�ريح  را  تكوان�دو 

رونمايي از لباس ايراني تكواندو اتفاق بزرگي بود. 
چطور به فكر توليد اين لباس افتاديد؟

قباًل تكواندوكار بودم و به اين رش��ته عرق دارم. از دو، س��ه 
س��ال پيش ش��روع به واردات ل��وازم و تجهي��زات تكواندو 
كرديم. برندهاي خارجي را در شعب مختلف مان به فروش 
مي رس��انديم. اما رفته رفته واردات البسه و لوازم تخصصي 
تكواندو به شدت محدود شد آن هم با قيمت بسيار باال. با يك 
تيم كامالً جوان با ميانگين سني 25 سال كارمان براي طراحي 
لباس و لوازم استاندارد و حرفه اي تكواندو را آغاز كرديم. براي 
ساخت تجهيزات در فاز حرفه اي تخصصي همه ابعادش چه 
از نظر وزن، متريال، قابليت هاي استفاده و... بايد حساب شده 

باشد. در رش��ته تكواندو مهم ترين مسئله بحث لباس است 
و قيمت لباس هاي اين رش��ته با برندهاي شناخته شده اي 
چون آديداس و دي دو با در نظر گرفتن افزايش نرخ دالر به 
3 ميليون تومان نيز مي رسد. تازه اين قيمت قديم است و اگر 
االن خريد جديد انجام دهيم قيمت يك دست لباس خارجي 
به مراتب باالتر از اي��ن  خواهد بود. به همي��ن خاطر به فكر 
طراحي اولين لباس فايتر ايراني با پارچه سبك، انعطاف پذير 
و راحت و با دوختي حرفه اي افتاديم و اتود اوليه آن را زديم. 
براي تست آن بحث ملي مطرح بود و مي بايست تأييد فني 

فدراسيون را مي گرفت. 
براي گرفت�ن تأييديه فني چ�ه مراحلي را طي 

كرديد؟
اين لباس ها براي توليد به س��ه كارگاه مختلف مي رود و 27 
تكه آن پس از گذراندن پروس��ه اي پيچي��ده به هم متصل 
مي شوند. در واقع كار ساده اي نيس��ت و هر خياطي توانايي 
دوخت آن را ندارد. براي گرفتن تأييديه فني اسفندماه سال 
گذشته لباس ها را به ملي پوش��ان تكواندو داديم تا زير نظر 
استاد عسگري س��رمربي تيم ملي اين لباس ها تست شوند. 
براي گرفتن توليد انبوه به اجازه كميته فني فدراسيون كه 
شامل شش، هفت نفر است نياز داشتيم. كميته فني لباس 
را از نظر ظاهر، كيفيت، دوخت، بس��ته بندي و قيمت آناليز 
كرد و در نهايت تأييديه صادر شد تا لباس استاندارد ايراني با 
برند )TS  (Taekwondo Star   در ليگ برتر رونمايي شود. 
خوشبختانه استقبال خوبي از سوي اهالي تكواندو شده، قباًل 
فقط تيم شهرداري ورامين از لباس ايراني استفاده مي كرد ولي 

حاال تيم هاي ديگر از جمله فرمانيه و مس كرمان نيز از اين 
لباس استقبال كرده اند.

قيمت نهايي خري�د لباس طراحي ش�ده براي 
تكواندوكاران چقدر است؟

لباس توليدي شركت ما با بهترين كيفيت به قيمت 580 هزار 
تومان در اختيار تكواندوكاران قرار دارد. ضمن اينكه اين قيمت 

براي تيم هاي باشگاهي پايين تر است.
هدف ت�ان از تولي�د البس�ه حرفه اي ورزش�ي 

چيست؟
هدف ما بزرگ كردن و معرفي برند ايراني اس��ت. هس��تند 
دوستاني كه لباس و تجهيزات توليد مي كردند ولي به جاي 
استفاده از برند خودشان مارك هاي خارجي را روي توليدات 
خود مي زدند! ولي ش��ركت ما اين كار را نكرد. البته برند ما 
در بين اهالي تكواندو از قبل هم ش��ناخته شده بود اما براي 
رسيدن به اين جايگاه و توليدات تخصصي سرمايه عظيمي 
را گذاشتيم ولي كرونا همه چيز را نابود كرد. يك سال سخت 
را تحمل كرديم تا با لطف خدا حاصل تالشمان رونمايي شد. 
قطعاً بزرگ ترين هدف يك توليدكنننده داخلي معرفي برند 
خود در ايران است تا بدون مشكالتي از جمله تحريم ها نياز 

ورزشكاران را تأمين كند.
در بحث اس�تفاده از توليدات داخلي در ورزش 
موض�وع كيفيت بس�يار مهم اس�ت. محصول 
توليدشده توسط شركت شما قابليت رقابت با 

توليدات خارجي را دارد؟
گرفتن تأييدي��ه اهميت زيادي دارد؛ قطع��اً همه از جمله 
سرمربي تيم ملي و اعضاي كميته فني اشراف كامل روي 
البس��ه دارند. لباس توليدي ما از مش��ابه برندهاي معتبر 
خارجي سبك تر اس��ت، دوختش مش��ابه يا حتي بهتر از 
دوخت لباس هاي آديداس است و تمام قابليت هاي الزم را 
در اين لباس گنجانده ايم. اين ادعاي من نيست، مي توانيد 
از سرمربي تيم ملي، ملي پوشان المپيكي و اعضاي تيم هاي 

باشگاهي بپرسيد. تنها موضوع استفاده از پارچه وارداتي بوده 
و آن هم به خاطر محدوديت هايي است كه در توليد پارچه در 
كشور وجود دارد. خيلي تالش كرديم تا از پارچه هاي داخلي 
استفاده كنيم ولي توليد پارچه مورد نيازمان كه بايد نانو و 
ضدتعريق باشد سخت است و شركت هاي نساجي به سرمايه 
هنگفتي براي اين كار نياز دارند. با اي��ن حال كار دوخت، 
برش ها و ظريف كاري ها در كارگاه خودمان انجام مي شود.

شركت شما خصوصي اس�ت. بخش خصوصي 
به مسئله بازگشت سرمايه و س�وددهي توجه 
زيادي دارد. ريسك اين سرمايه گذاري را چطور 

پذيرفتيد؟

نمي خواهم شعاري صحبت كنم ولي باور كنيد مي خواستيم 
اثري ماندگار از خودمان به جا بگذاريم و همه بگويند يك تيم 
جوان اين كار بزرگ را به سرانجام رساند. جدا از اين مسئله در 
توليد انبوه بحث سوددهي را داريم. پارچه ها را سال گذشته 
خريديم اما به رغم افزايش قيم��ت و به خاطر اينكه پارچه را 
قباًل خريداري كرده بوديم باز هم لباس ها را با همان قيمت 
قبل عرضه كرده ايم تا تكواندوكاران مان بتوانند از پس هزينه 
برآيند. سال قبل براي خريد پارچه البسه تكواندو 450 ميليون 
تومان هزينه كرديم آن هم با قيمت دالر قديم و با قيمت جديد 

بيش از يك ميليارد و نيم هزينه روي دستمان مي گذاشت.
به عنوان يك توليد كننده داخل�ي، براي ادامه 
فعالي�ت با چه مش�كالتي دس�ت و پنج�ه نرم 
مي كنيد؟ چرا بقيه توليدي ها رغبتي براي ادامه 

كار ندارند؟
براي ما مواد اولي��ه از همه چيز مهم تر اس��ت. براي توليد 
ميت يا ضربه گيرها از بازار خريد مي كرديم ولي هفته بعد 
همان جنس ديگر پيدا نمي شد! محبور بوديم براي خريد 
جنس قبلي هزينه اي بسيار گزاف بپردازيم. دومين موضوع 
عدم حمايت هاي دولتي اس��ت؛ از م��ا حمايتي نمي كنند 
تا ذهنيت مردم را در مورد تولي��دات داخلي و كيفيت آنها 
تغيير دهيم. اصلي ترين كار در اين بحث تبليغات است كه 
نيازمند هزينه هاي بسيار زياد است. به همين خاطر بسياري 
از توليد كنن��دگان وطني به جاي اينكه برند خودش��ان را 
روي محصوالت درج كنند برند آديداس يا ديگر برندهاي 
معروف را مي زنند چراكه براي كسي اهميتي ندارد، مردم 
ناآگاهانه از برندهاي خارجي استقبال مي كنند و خيلي ها 
هم همين توليدات داخلي را با قيمت هاي هنگفت به مردم 

مي فروشند. 
براي جلب حمايت هاي داخلي تالش كرديد؟

همه كار را خودمان پيش مي بريم. حتي يك جلسه در وزارت 
صمت هم داشتيم و گفتيم كارمان را كه شروع كرديم كرونا 
آمد و چك هاي سنگيني را با مبالغ باال بايد پاس مي كرديم. 
براي گرفتن وام هم تالش كرديم ولي با ارقام عجيب و غريب 
و سختي هاي زيادي مواجه ش��ديم كه كاًل منصرف شديم. 
با س��ختي زياد چك ها را پ��اس كرديم. در اي��ن مدت تمام 
تمركزمان روي بحث فضاي مجازي بود. البته فدراس��يون 
تكواندو در بحث توليد و رونمايي لباس تكواندو از ما حمايت 

كامل را داشت تا كار به سرانجام برسد.
تغيير نگرش مردم براي حمايت هرچه بيشتر از 

توليدات باكيفيت داخلي چقدر زمان مي برد؟
تبليغات تأثيرگذار اس��ت و پشتيباني از مش��تري نيز نبايد 
فراموش ش��ود. هر مش��تري كه محصوالت ما را مي خرد از 
شركت با آنها تماس گرفته مي ش��ود تا ميزان رضايتشان را 
به ما اعالم كنند. در بانك اطالعاتي ما همه نظرس��نجي ها 
وجود دارد. ضمن اينكه بحث وارانت��ي )Warranty) را نيز 
در نظر گرفتيم يعني مشتري اگر از محصول مان راضي نبود 
مي تواند آن را برگرداند در حالي كه كمتر توليدی اي اين كار 
را مي كند. خأل قيمت هم وجود دارد؛ تالش كرديم كه يك 
قيمت مناسب را در نظر بگيريم تا مشتري به ما اعتماد كند. 
االن دوستان از چين كاال وارد مي كنند كه محصوالت ايراني 

ارزان تر تمام مي شود.
نيروهاي كارگاه و گروه تان را چه افرادي تشكيل 

مي دهند؟
در كشورمان خياط هاي ماهر زيادي وجود دارد. در كشورمان 
محصوالتي توليد مي ش��ود كه با تولي��دات خارجي برابري 
مي كند منتها برند خودشان را نمي زنند چراكه هم مردم با اسم 
خارجي آشنا هستند و هم اينكه شايد فروش بيشتري برايشان 
به همراه داشته باشد. توان توليد را داريم و از جاهاي مختلف 
كارگاه مان را تأييد كرده اند. خياط ها و برشكارهاي مان همه 
داخل كشور آموزش ديده اند. كارگاه گلدوزي مان در تهران 

است و برشكاري ها در كارگاه كرج انجام مي شود.
تجهيزات تخصصي ساير رشته ها را نيز توليد 

مي كنيد؟
توليدات تخصصي مان فقط در رشته تكواندو است. اما به بحث 

ورزش عمومي ورود كرده ايم، مثل توليد گرمكن و تيشرت.
به صادر كردن محصوالت تان فكر كرده ايد؟

بله، صادرات انجام شده. به كش��ورهايي چون سوئد، عراق و 
افغانستان البسه مان را ارسال كرده ايم. منتها يك مشكل سر 
راه مان اس��ت و آن اينكه از اين لباس ها در مسابقات رسمي 
نمي توان اس��تفاده كرد. ضمن اينكه از داخل كش��ور براي 

شناخته شدن در سطح بين الملل انجام نمي شود.

خبرههايتكواندولباسايرانيراتأييدميكنند »ماميتوانيم«رادرورزشثابتكرديم

بررسي پروژه توليد اولين لباس فايتر ايراني در گفت وگوي »جوان« با عليرضا قلي پور
مدير شركت تكواندو استار 

گفت وگوي »جوان« با سجاد غريبي مربي تيم ملي قايقراني
 و توليد كننده اولين قايق داخلي رشته دراگون بوت

دولت براي تغيير ذهنيت مردم از ما حمايت نمي كند تنها انتظارمان توسعه ورزش همگاني است

در ح�ال حاضر ع�الوه بر تولي�د قايق 
دراگون بوت، س�اخت پ�اروي آن را هم 
ش�روع كرده ايم ك�ه تا يك م�اه ديگر 
تمام مي ش�ود، همچني�ن برنامه ريزي 
كرده اي�م ك�ه در فازهاي بع�دي توليد 
قايق هايي كه به دلي�ل هزينه باال حتي 
وارد كش�ور نمي ش�ود را نيز آغاز كنيم

براي رس�يدن به اين جايگاه و توليدات 
تخصصي سرمايه عظيمي را گذاشتيم 
ولي كرونا هم�ه چيز را ناب�ود كرد. يك 
سال س�خت را تحمل كرديم تا با لطف 
خدا حاصل تالشمان رونمايي شد. قطعًا 
بزرگ ترين ه�دف ي�ك توليدكنننده 
داخلي معرفي برند خود در ايران است 
تا بدون مش�كالتي از جمل�ه تحريم ها 
ني�از ورزش�كاران را تأمي�ن كن�د


