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در دنیای حرفه ای تجارت راه اندازی و تاسیس 
مراکز تولیدی بدون توجه به تحقیق و طراحی و 
برنامه ریزی مسلما موفقیت آمیز نخواهد بود. فرهاد 
علیزاده که بیش از 35 سال است در صنعت کفش 
ایران فعالیت دارد با تاسیس و راه اندازی مرکز 
توسعه و ارتقاء کفش فرهاد نشان داد تا قصد دارد 
به تولید کفش از دریچه تازه ای نگاه کند. برای این 
کار ضمن عقد قرارداد با یکی از بزرگترین و بهترین 
کارخانه های تولید قالب و ماهیچه و زیره ترکیه به نام 
کارخانه فاتح، مرکزی را برای تحقیق و پژوهش ایجاد 
کرده تا با توجه به پتانسیل باالی صنعت کفش ایران 

تحولی بزرگ را ایجاد کند.
در همین رابطه فرهاد علیزاده می گوید:” صنعت 
کفش ایران دارای پتانسیل بسیار باالیی برای تولید 
و عرضه کفش هایی با کیفیت و با دوام و شیک دارد 
اما چون متاسفانه از نظر پیروی از پسند روز کمی 
عقب مانده است نتوانسته جایگاه خوبی در داخل 
و خارج کشور داشته باشد و همین موضوع باعث 

شده تا رقبا و شرکت های خارجی در این زمینه گوی 
سبقت را بربایند. من معتقدم تولید کنندگان ما در 
ابتدا باید بدانند چه کفشی را باید تولید کنند و برای 
همین باید با تکنیک های جدید تولید کفش در دنیا 

آشنا شوند.
در مرحله بعد باید بتوانند کفش تولید شده را به 
فروش برسانند. بنابراین قصد دارم با توجه به تجربه 
زیادی که از همین صنف و صنعت بدست آورده ام 
تجربیات و دانش خودم را در اختیار این عزیزان 
قرار دهم و به نوعی به این عزیزان خدمتی بکنم. 
مرکز توسعه و ارتقا کفش فرهاد را تاسیس کردم تا 
بتوانم به این هدفم بیشتر نزدیک شوم. در این مرکز 
سعی خواهیم کرد تا ضمن استفاده از اساتید مجرب 
دانشگاهی، افراد با تجربه و کار کشته در صنعت 

کفش، طراحان و مدلیست های به نام و معروف 
ایرانی، ترکیه ای و ایتالیایی، اتاق فکر طراحی را در 
این مرکز ایجاد کنم. همچنین قصد دارم با ایجاد این 
اتاق فکر دست  به نو آوری و خلق ایده های جدید و 
الگو های متناسب با فرهنگ و اقلیم کشورمان بزنم 
و به تولید کنندگان کفش در ایران خدمتی شایسته 

ارائه دهم.”
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