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فرهاد عليزاده در ابتدا با تاکيد بر به روزرساني 
اکيد  »توصيه  گفت:  کفاش  صنف  اطالعات 
مي کنم که شما به عنوان توليدکننده قبل از هر 
چيز کااليتان را بشناسيد. آيا شما که خود کفاش 

هستيد بهترين کفش را مي پوشيد؟ منطقي به 
نظر نمي رسد که خودمان کفش نامناسب بپوشيم 
در حالي که از مردم انتظار داريم بهترين کفش را 

بپوشند.«
عليزاده ادامه داد: »به نظر بنده هيچ کاري 
مانند کفش سودآور نيست به شرطي که کفش 
را به خوبي بشناسيم. هرکسي به روز تر باشد سود 

بيشتري نيز نصيبش خواهد شد. 
در توليد کفش بايد به بازار هدفمان توجه داشته 
باشيم و متناسب با آن طراحي کنيم. به عنوان 
مثال در حال حاضر کفش هاي طبي و راحتي که 
بازار هدفش افراد مسن هستند اصوال طرح هايي 
نازيبا دارند، در نتيجه اين دسته از افراد به خريد 
کفش هاي خارجي ترغيب مي شوند. در حالي که 
کفش بايد درست و زيبا توليد شود تا مشتري 
نهايي مان از جيب ما خرج کفش ترکيه و کشورهاي 

ديگر نكند زيرا بقاي کارگاه ها و توليدي هاي ما در 
گروي اين امر است.«

وي با بيان اينكه 70-60 درصد خريد بازار از 
جانب جوانان است، گفت: »خريداران اصلي کفش 
ما، جوانان هستند اما آيا براي جوانان در کشورمان 

کفش توليد مي کنيم؟«
عليزاده افزود: »در راستاي رسيدن به اين هدف 
بايد اجازه بدهيم افكار جوان و خالق وارد کارمان 
شوند. در کنار آن بايد از مواد اوليه مرغوب و 
سيستم هاي مجهز استفاده کنيم تا محصوالت مان 

تبديل به برند شود.«
مديرعامل شرکت ارتقا و توسعه کفش فرهاد در 
ادامه تصريح کرد: »رسالت ما تنها توليد و فروش 
کفش نيست. رسالت ما خدمت به صنف مان 
نيز هست. ما مي توانيم از طريق جذب جوانان 
در کارخانجات مان از هدررفت انرژی جوانان 

عدم تغییر نگرش مساوي است با واگذاري بازار 
به كفش هاي ايتالیايي

گزارش

سومين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت و لوازم جانبي کفش تبريز عالوه بر وجه اطالع رساني و آشنايي توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين صنعت، وجه 
آموزشي نيز داشت. در حين برپايي نمايشگاه، ستاد برگزاري با همكاري مسئوالن و روساي اتحاديه کفش تبريز، کالس آموزشي يك ساعته اي را براي برخي 
از عالقه مندان و کفاشان در محل ستاد برگزار کرد. استاد فرهاد عليزاده، مديرعامل مرکز ارتقا و توسعه کفش فرهاد به ارائه مطالبي در اين کالس آموزشي 

پرداخت که توجه همگان را به خود جلب کرد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت. شرح مطالب ارائه شده در اين کالس آموزشي را در ادامه مي خوانيد. 
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جلوگيري کنيم.«
وي با بيان اينكه دليل ورود شرکت ها و برندهاي 
خارجي به ايران بازار بكر کشور است، افزود: »تمام 
صنايع ما نيازمند يك دگرديسي قوي هستند. 
ما بايد از غربي ها اطالعات بگيريم. اگر مواد اوليه 
برايمان گران تمام مي شود نبايد کيفيت را کاهش 

دهيم بلكه بايد مشكل فروش را حل کنيم. 
در حال حاضر بزرگ ترين مشكل کفش مان، 
فروش است. ما بايد با داشتن سيستم تخصصي، 
مساله فروش را حل کنيم. خوشبختانه ما کار و مدل 

در آوردن را بلديم اما سليقه مان درست نيست.«
وي با تاکيد بر اهميت ايجاد تغيير و تحول در 
طراحي کفش گفت: »در طراحي ها بايد تحول 
ايجاد کرد. در همه جاي دنيا کار زيره تغيير کرده 
است و بر خالف گذشته که توليدکنندگان با مدل 
بازي مي کردند درحال حاضر با زيره بازي مي کنند. 
کفش ما در لبه تيغ قرار گرفته است و تحول آن 
مستلزم تغيير نگرش در ذهن ما توليد کنندگان 

است.«
عليزاده گفت: »در مواجه شدن با تغييرات، 
4 دسته تقسيم مي شوند؛ دسته  اشخاص به 

اول اشخاصي هستند که تغيير را مي سازند که 
کارآفرينان جامعه هستند. دسته دوم اشخاصي 
هستند که تغيير را پيش بيني مي کنند و آنها 
مديران جامعه هستند. دسته سوم افرادي هستند 
که با تغيير، تغيير مي کنند؛ آنها افراد متوسط جامعه 
هستند و دسته آخر اشخاصي هستند که در برابر 
تغيير مقاومت مي کنند و اينان جاهالن جامعه 

محسوب مي شوند.«
وي افزود: »ما در زمان تغيير هستيم پس بايد 
موقعيت صنف مان را بدانيم و با تغيير، رفتاري 

متناسب داشته باشيم.«
مديرعامل مرکز ارتقا و توسعه کفش فرهاد 
در پايان کالس آموزشي گفت: »در زمان جنگ 
تحميلي و دوران تحريم ها، ما هرچه مي ساختيم 
مردم مي خريدند و مي پوشيدند چون چاره اي جز 
اين نداشتند اما در شرايط فعلي هيچ اجباري بر 
مردم نيست و اگر در تفكر و محصوالت خود تحول 

ايجاد نكنيم، تا 2 سال آينده کفش هاي ايتاليايي 
بازار ايران را قبضه خواهند کرد.«
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