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   با توجه به گذشت يك سال از تاسيس 
شركت فرهاد اس دي سي و نيز اهدافي كه 
جنابعالي دنبال مي كرديد، ميزان موفقيت 
ارزيابي  چگونه  كفش  صنعت  در  را  خود 

مي كنيد؟
همانطور كه می دانيد ميزان موفقيت هر سازمانی 
را بايد با اهداف تعيين شده قبلی آن شركت در مدل 
كسب و كار )BUSINESS  PLAN( تعريف 

شده آن سنجيد.
اولين هدف برای اولين سال معرفی و اعالم حضور 
شركت ارتقاء و توسعه كفش فرهاد در جامعه صنفی 
و صنعتی كفش بود و در رسيدن به اين هدف بسيار 
موفق بوديم. البته سابقه توليد، فروش و حضور و 
تجربه 3۵ ساله اينجانب در بازار كفش ايران كمك 

شايانی به اين موفقيت كرد.
شركت فرهاد اس دی سی با نيت و هدف كمك 
به توليد كااليی زيبا و محصولی وسوسه انگيز به  نام 
كفش و همچنين كمك به ارتقاء و باالبردن ارزش 
آن و به تبع آن توسعه كسب و كار كفش وارد اين 
راه شد و خوشحالم كه در اين مدت كوتاه در تمام 
مالقات هايی كه با همكاران عزيزم داشتم سعی 

كردم اين مهم را انجام دهم.
برای ارتقاء و توسعه نياز مبرم به تغيير داريم و 
اگر به شعار تبليغاتی اوليه ما دقت كرده باشيد 
)آغازی نو در تحول/ طراحی مدرن / مواد اوليه برتر / 
تكنيك روز / بازاريابی پيروز( سعی كرديم زمان اين 
تغييرات واجب را در هر بخش به دوستانمان گوشزد 
كنيم.  با توجه به شرايط جديد اقتصادی حاكم بر 
بازار ايران بعد از برجام و حضور رقيباِن تا دندان 
مصلح به علم روز و تكنولوژی بايد هرچه سريع تر به 
آنها نزديك شويم و برای آن نياز به تغييرات در افكار 
و اعمالمان داريم و حتما با بنده هم عقيده هستيد 
كه تغييرات خصوصا در صنف كفش به سختی 

انجام می شود.

اصوال افراد در مقابل تغيير:
1-تغيير را می سازند

2-تغيير را پيش بينی می كنند
3-با تغيير، تغيير می كنند

۴-در برابر تغيير مقاومت می كنند
كه:

گروه اول كارآفرينان هستند
گروه دوم مديران هستند

گروه سوم طبقه متوسط هستند
و گروه چهارم افراد جاهل هستند

ما هم در مالقات هايی كه داشتيم با هر چهار گروه 
افراد برخورد كرديم و به اندازه قدرت و دانشمان 
سعی بر آشنا كردن آنها با شرايط ويژه اين روزهای 
صنعت مان كرديم. من از نظر ادای دينم بسيار راضی 
بوده ام و كماكان اينكار را ادامه خواهم داد و بايد 
بگويم با توجه به جديد بودن اين حركت خصوصا در 
امر طراحی  و شرايط خاص سال گذشته بازار، بله 

موفق بوده ايم.

همكاري شما با قالبسازي فاتح تركيه در 
سالي كه گذشت موفقيت آميز بود؟

بله، همانطور كه می دانيد گروه صنعتی فاتح 
تركيه تنها شركتی است كه تمام اجزاي پايه كفش 
شامل قالب ماهيچه، كف، پاشنه و انواع جديدترين 
و مدرن ترين زيره های كفش را توليد می كند و اين 
موهبت مهمی برای توليدكنندگان خوب كفش 
ايران است كه بتوانند به روزترين نيازهای خود 
را در شركت ما پيدا كنند چرا كه به جای اينكه 
مجبور به مسافرت و صرف هزينه  برای دسترسی به 
جديدترين ها باشند می توانند به سادگی با حضور در 
شوروم ما به آنها برسند. نكته مهم تر اينكه ما با انجام 
عمل اعتبار و كالس سنجی توليدكنندگان محترم 
به امر محفوظ بودن انتخاب آنها و مخفي بودن 
اطالعاتی كه بينمان رد و بدل می شود كه بسيار در 

امر توليد مهم و جدی است، اقدام و كمك كرديم.
 

تركيه  كشور  خارجي  سياست هاي  آيا 
تاثيري در روند همكاري شما با قالبسازي 

فاتح داشته است؟
اگر منظورتان اين است كه مشكلی برای ما پيش 
آمده يا نه بايد بگويم خير و بسيار هم بهتر شده 
چرا كه بايد  به اين موضوع اشاره كنم كه اختالفات 
سياسی تركيه با روسيه فرصتی را برای ما نيز 
به وجود آورده كه اميدوارم بتوانيم از آن استفاده 

كنيم.

كفش  صنعت  مشكالت  حاضر  حال  در 
چيست و چه راهكارهايي براي حل اين 

مشكالت در نظر داريد؟
پاسخگويي به اين پرسش، بحث ها و مجال 
بيشتری را می طلبد و در قالب يك جواب نمی توان 
به آن اشاره كرد كه در صورت صالحديد آماده 
جوابگويی نكته به نكته مشكالت و راهكارهای آن 

در نوبتی ديگر هستم.
ولی در جواب سوال تان می توانم اشاره ای كلی به 

آن داشته باشم.
مشكل اصلی صنعت كفش نگاه و ديد سنتی و 
قديمی به تمام موضوعات جاری در صنعت كفش 
است كه بايد برای حل آن هرچه زودتر با تزريق 
نيروهای جوان و تحصيلكرده و ادغام آن با تجربه 

موجود استفاده كرد.
يكی ديگر از اشكاالت اصلی در صنعت كفش 
تقسيم ناعادالنه سود و پول در اين صنعت است كه 

جای بحث فراوانی دارد.

پيشنهاد شما براي رفع مشكالت اقتصادي 
و كمبود منابع مالي توليدكنندگان چيست؟

حل اين مشكل غير از تزريق پول و سرمايه 

با نگاهی تخصصی به صادرات بنگريم

گزارش

در ابتداي سال جديد در نظر داشتيم گفتگوي مفصلي با فرهاد عليزاده، يكي از متخصصان صنعت كفش كه تحول و توسعه منحصر به فردي را در صنعت ايجاد 
كرده است، داشته باشيم اما متاسفانه ضايعه ناگهاني فوت برادر بزرگوارشان همه ما را به سوگ نشاند. از آنجايي كه ايشان همواره همراه نشريه ما بوده و هستند با 

وجود ضيق وقت سئواالت ما را پاسخ گفتند. شرح كامل تري از اين گزارش را در شماره هاي بعدي نشريه خواهيد خواند. 
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الزم ميسر نخواهد بود كه بخشی از آن به عهده 
توليدكنندگان و حل اشكال موجود در گردش 
مالی از توليد تا فروش است و بخش مهم تر به عهده 
بانك ها و موسسات مالی دولتی است كه بايد با توجه 
به اينكه صنعت كفش صنعتی است كه اشتغالزايی 
زيادی دارد به آن اهميت دهند و با  تصويب قوانين 
مالياتی مناسب و اعطاي وام های بلندمدت با 

بهره های كمتر، به رشد اين صنعت كمك كنند.

تعداد بسياري از توليدكنندگان در انديشه 
صادرات هستند. به نظر شما چگونه مي توان 
در صادرات كفش به خصوص به كشورهاي 

منطقه و البته روسيه موفق عمل كرد؟
امر صادرات به خودی خود علم و دانشی حرفه ای 
است و نگاه به آن نيز بايد كامال حرفه ای و جدی 
باشد و نگاه غيرحرفه ای و تخصصی به آن جز ضرر و 

نابودی دستاورد ديگری نخواهد داشت.
اگر فراموش نكرده باشيد پس از فروپاشی شوروی 
سابق اكثر كشورهای استقالل يافته همسايه به 
كشور ما برای تامين مواد مورد نيازشان هجوم آورده 
بودند و متاسفانه به  دليل نداشتن تجربه و تخصص 
صادراتی در بين  اكثر توليدكنندگان و فروشندگان 
نتيجه مطلوبی گرفته نشد و اكثر اين بازار بالقوه كه 
ذاتا به ما تعلق داشت را به رقيبانمان مانند تركيه 
واگذار كرديم. االن هم اگر به همان شيوه و ديد 

گذشته به بازار جديدی كه در روسيه برای ما مهيا 
شده است نگاه كنيم باز هم نتيجه ای نخواهيم 
داشت ولی اگر با نگاه تخصصی به امر صادرات 
بنگريم و با دقت كامل كار را به كاردان بسپاريم 
می توانيم ضمن افزايش توليد به سودآوری بهتری 

در صادرات كفش برسيم.
شركت فرهاد اس دی سی هم در بخش بازاريابی 
با شعار بازاريابی مدرن در جهت انجام صادرات 
نگاهی تخصصی داشته و آماده همفكری  و كمك 
و انجام صادرات كفش  است.  الزم به ذكر است كه 
برای صادرات موفق نياز به كااليی استاندارد با بازار 

هدف داريم.
در اينجا مايلم به موضوعی اشاره كنم كه در 
صادرات كفش، هدف بنده صادرات به بازارهای 
اروپايی و كشورهايی با اقتصاد بهتر و كم نوسان تر 
است كه برای رسيدن به آن نياز به طراحی مدرن و 
بهتر، استفاده از مواد اوليه بهتر و مورد قبول بازار اروپا، 
توليد با تكنيك های روز و مورد نياز و در انتها بازاريابی 
موفق و متناسب با شرايط روز و رعايت قوانين اين 
بازی است كه از مطالعه بازار هدف شروع شده تا بحث 

بسته بندی و ارسال كاال ادامه خواهد داشت.

در سال جديد چه برنامه هايي براي حضور در 
صنعت كفش داريد؟

برای سال جديد ضمن ادامه برنامه های جاری 

شركت با مذاكرات مختلفی كه با شركت های جديد 
ترك داشته ام با تكميل سبد مورد نياز در بخش مواد 
اوليه در خدمت همكاران گرامی خواهيم بود و سعی 
داريم كه به بهترين شكل و با قيمت های مناسب 
موارد مورد نياز توليدكنندگان را تهيه و تقديم شان 

كنيم.
در امر طراحی، به شهادت توليدكنندگانی كه با 
ما همكاری كرده اند، طرح های ارائه شده و خروجی 
اتاق فكر شركت فرهاد اس دی سی بسيار متفاوت 
و موفق بوده و برای سال جديد ضمن تقويت اتاق 
طراحی خود  بخش ويژه تحقيق و توسعه كه همان 
بخش  R&D  است را به طور جدی راه اندازی 
كرده و برای رسيدن به طرح های مدرن روز عمل 
خواهيم كرد در حقيقت با توجه به بازار جوان ما و 
نيازهای متفاوت جوانان و كشش آنها به مدرنيته و 
شيك پوشی سعی در انتخاب، اجرا و استفاده از مواد 

اوليه مورد نياز آنها خواهيم كرد.
در بخش بازاريابی و فروش كفش نيز طرح های 
ويژه ای در نظر داريم كه با اجرای سيستم های 
فروش بهتر در خدمت توليد كنندگان گرامی 

خواهيم بود.
در كل »شركت ارتقاء و توسعه كفش فرهاد 
اس دی سی« در خدمت توليدكنندگانی كه مايل 
به پيشرفت و ارتقاي توليد و كسب و كار خود در هر 

سطحی كه هستند، است.  




