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مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت ارتقا و توسعه کفش فرهاد اس دی سی در گفت و گو با مجله کفش تبریز ؛

کمبود نیروهای کارآزموده و عدم نوآوری و زیبایی شناسی ،
 از مهمترین کمبود های بازار کفش ایران است .

بر همگان واضح است که تنها ورود به حرفه 
و ش��غلی مالک نیس��ت و با تالش و پشتکار 
در ش��غل مورد عالقه است که افراد خواهند 
توانس��ت به عنوان فردی موفق در جامعه و 
حرفه ش��ان مطرح گردیده و سهم بسزایی از 

بازار هدف را به خود اختصاص دهند.
سخن کوتاه ؛ بدون تردید اهالی صنعت بارها 
نام فرهاد علی�زاده یکی از موفقین صنعت 
کفش را ش��نیده اند؛ صنعتگری محبوب که 
در حال حاضر به عنوان یکی از پیشکسوتان 
و بزرگان صنعت کفش کش�����ور محسوب 

می گردد .
در ای��ن ش��ماره از مجل��ه کف��ش تبریز به 
سراغشان رفته و در خصوص مسایل مختلف 
صنعت کفش گفت وگویی با ایش��ان ترتیب 
داده ایم؛ بی شک مطالعه این گفتگو از سوی 

مخاطبین مجله خالی از لطف نخواهد بود:

به عنوان اولین سئوال لطفا خودتان را به 
صورت کامل برای نس�ل جوان و افرادی 
که با ش�ما آشنا نیستند معرفی نموده و 

رزومه کاریتان را تشریح بفرمایید؟

م��ن فرهاد علی��زاده متولد 1341 در ش��هر 
تهران هستم. جریان ورود بنده به این صنف 
به ی��ک اتفاق غیر ق�����اب��ل پیش بینی بر 
می گردد ک��ه توضیح آن در ای��ن مصاحبه 
نمی گنجد فقط می توانم به این اش��اره کنم 
که بنده در خان��واده ای بدنیا آمدم که هیچ 
ف��رد صنفی در آن نبود پدرم وکیل پایه یک 
دادگس��تری بودن��د. اوایل س��ال 58 بود که 
بعد از فوت پدرم به اجبار و بخاطر مسولیت 

اداره خان��واده که حس کرده بودم موظف به 
شروع به کاری هس��تم وارد این کار شدم با 
توجه به نبود پیش آش��نایی و عدم شناخت 
از این صنف خوش��بختانه در فروشگاهی که 
یکی از معروفترین فروشگاه های کفش زنانه 
تهران بنام کارول واقع در باغ سپهساالر بود 
مش��غول به کار ش��دم. صاحب این فروشگاه 
استادی بنام و حقیقتا سوپر استاری بینظیر 
در طراحی و ساخت کفش بنام مرحوم عباس 
گروهی که اصالتا تبریزی بودند بود. مطمئنم 
که موفقیت های بنده در طول راه رش��د در 
این صنعت مدیون 3 سالی بود که در خدمت 
استاد ارجمندم بودم چرا که تمام پایه گذاری 
و فونداسیون کاری اینجانب در معیت ایشان 
که استادی توانمند بودند پایه گذاری شد و 
از ایش��ان به غیر از فن��ون مختلف کفش که 
البته به سختی توانس��تم از ایشان استخراج 
کنم )اس��اتید قدیمی معموال به سختی تمام 
کار را یاد می دادند( مورد مهمی را آموختم 

که این بود: )تحت هیچ شرایطی حق نداریم 
ک��ه کار را جدی نگیریم و در کار باید جدی 
و دقیق بود( را ی��اد گرفتم. در همان ابتدای 
ورودم به این صنف و با توجه به غریب بودن 
خان��واده ام و با توجه به اعت��راض بعضی از 
بستگانم نسبت به ورودم به این صنف بخاطر 
تبلیغات منفی که پیرامون این شغل شنیده 
بودند تصمی��م گرفتم که در ای��ن صنف به 
بهترین موفقیت های ممکن برسم طوری که 

تمام بستگانم به من و کارم افتخار کنند.   
در سن 23 سالگی به همراه برادرم که ایشان 
هم در کارگاه کفش کارول مشغول کارآموزی 
بود، اولین فروشگاه و کارگاه کفش خودمان 
را راه اندازی کردیم ؛ بعد از مدتی برادرم این 
کار را ترک کرده  و وارد کار تولید و تجارت 
رن��گ اتومبیل ش��د و من نی��ز علیرغم همه 
س��ختی ها ، راهم را به تنهایی و با عش��ق و 
عالقه و پشتکار ادامه دادم ؛ با توجه به اینکه 
در آن زم���ان اکث��ر فروش��گ���اه ها با نام 
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مارک های خارجی مشغول به کار بودند من 
هم تولیداتمان را با نام "ش��انل "در فروشگاه 
خود واق��ع در میدان محس��نی و گاندی به 
فروش می رساندم ؛خوش��بختانه خیلی زود 
طرح ه��ا و س��رویس های متفاوت��ی که در 
فروش��گاه هایم ارایه می دادم بر سر زبان ها 
افت��اده ، در زمان کوتاهی فروش��گاه هایم به 
یک��ی از معروفترین فروش��گاه های آن دوره 
مبدل گردید؛ ای��ن معروفیت حتی به بیرون 
از مرزهای ایران هم رس��ید طوری که مورد 
اعتراض شانل فرانس��ه قرار گرفت و باالخره 
طی یک پروس��ه رس��می و حقوقی شرکت 
شانل فرانس��ه اعتراضش را نس��بت به بنده 
اعالم نم��ود ؛ با عنایت ب��ه اینکه ایران عضو 
پیم�ان کپی رایت نب�����ود در ابت�دا ف��کر 
می کردیم که ش��کایت خیلی جدی نیست 
ولی بعدا متوجه ش��دیم مسئله بسیار جدی 
است و حتی وکیل رسمی شانل در خاورمیانه 
و ایران طبق گزارشی که به شانل داده بودند 
عن����وان ک��رده بودند که در ای��ران کیف و 
کفش های زیادی با نام ش��انل وجود دارد و 
شرکت در جواب س��خن وکیل گفته بود که 
دیگران برای ما مهم و خطرناک نیس��تند اما 
از فعالیت این شرکت به خاطر کیفیت باالی 
تولیدات و توانایی های فنی باالیش ، بایستی 
جلوگیری شود ؛ در ابتدای راه و اوج موفقیت 
و همزمان با شروع زندگی مشترکم با شوک 
بس��یار بزرگی چ��ه از لحاظ م��ادی و چه از 
لحاظ معنوی مواجه ش��دم ، با این حال این 
شوک بجا به من آموخت که نباید تولیداتم را 
با مارکی خارجی که متعلق به من نبود وارد 
بازار م��ی کردم ؛ همان موقع بود که تصمیم 
به ایجاد مارکی منحصر به خودم با نام خودم 
نم��ودم تا دیگر کس��ی ادعای��ی در این بین 
نداشته باش��د و به این ترتیب بود که کفش 
فرهاد متولد ش��د و در اصل شروع تولیدات 
جدیدم با نام فرهاد س��رآغاز شروع برندینگ 
در ای��ن صنف بود ؛  ناگفته نماند تا آن زمان 
همه و اکن��ون نیز اکثر تولید کنندگان اقدام 

به فروش کاالهای خود بدون نام می نمودند 
که این باعث گمنامی آن ها ش��د، ولی بنده 
س��ری جدید تولیداتم را با طراحی و بس��ته 
بندی جدی��د با نام کف��ش فرهاد مخصوص 
همه اقش��ار جامع��ه علی الخصوص قش����ر 
جوان به ب��ازار ارایه می دادم؛ متاس��فانه در 
ابتدای کار به دلیل اینکه تولی�دات به اس��م 
خودم بود با بی رغب��تی و ع��دم تم��ایل اکثر 
فروش��گاه های خریدار کفش و حتی دوستان 
نزدیکم مواجه ش��دم به طوریکه آنان حاضر 
بودند کاالی��ی گران تر ولی با نام فروش��گاه 
خود به م��ردم عرضه نمایند؛ ب��ا این وجود، 
با پش��تکار و تالش فراوانم طولی نکشید که 
کفش فره��اد به عنوان یک��ی از محبوبترین 
برندهای کف��ش مورد اس��تقبال خانواده ها 
قرار گرفت به طوریکه در مدت زمان کوتاهی 
زمینه صادرات کفش فرهاد نیز مهیا گردید.

در م��ورد خصوصیات کفش فرهاد بایس��تی 
بگویم این کفش ضمن مدرن بودن، زیبایی و 
دوام بسیار باال ، از راحتی بسیاری برخوردار 
ب��ود و به همین دلیل در مدت زمان کوتاهی 
مورد قبول مشتریان مشکل پسند ایرانی قرار 
گرفت و ب��ا محبوبیت بس��یار باالیش باعث 
ش��د به هدفم نائل شده و به خود و تولیداتم 

افتخار کنم.

جهت اط��الع مخاطبین بایس��تی بگویم که 
تولی��د کفش فره��اد از حدود س��ال 1369 
ش��روع  و تا س��ال 1386 ادامه داشت و هر 
لحظ��ه به محبوبیت و موفقی��ت آن اض��افه 
می شد تا جائیکه تصمیم به جهانی کردن آن 
گرفتیم ؛ با توجه به امکانات محدود آن زمان 
در داخل کش��ور و با توجه به شرایط مناسب 
کش��ور ترکیه برای تولید و ص��ادرات کفش 
، تصمی��م به تعطیلی کارگاه ها و فروش��گاه 
ه��ای خود در ایران گرفتم تا راه را در ترکیه 
ادامه دهم ؛ درابت��دای حض�ورم در ترکیه با 
پیشنهاد های مختلف تجاری روبرو شدم  که 
مرا از تصمیم تولید کفش در ترکیه دور کرد 

به ای��ن ترتیب ناخواس��ته وارد تجارت های 
مختلف��ی از جمله واردات م��واد اولیه صنف 
کفش به ایران شدم تا از صنف اصلی ام دور 
نباشم. طی مدتی که به این کار مشغول بودم 
ب��ه خاطر ورود بی رویه کفش های نامرغوب 
علی الخصوص کفش ه��ای چینی به بازار ، 
ش��اهد کس��ادی،عقب ماندگی و دور شدن 
کارگران و تولی��د کنندگان از تولید کفش با 
کیفی��ت و مرغوب ش��دم ؛ این موضوع جای 
بس��ی نگ�رانی داش��ت و هم���واره از خودم 
می پرس��یدم که چه اتفاق��ی افتاد که کفش 
ایران��ی که زمانی هم س��طح کفش ایتالیایی 
تولید می ش��د، اکنون تبدیل به کاالیی شده 
که جوانانم��ان از آن دوری م��ی کنند؛ چرا 
زمانی کفش ش��ارلژوردن فرانس��ه در ایران 
تولید می ش��د در حالیکه اکن��ون ایرانی ها 
کفش چینی می پوشند و چه اتفاقی افتاد که 
از تولید با کیفیت فاصله گرفتیم و االن باید 
نگران آینده صنفی باش��یم که اشتغال زایی 
زیادی به دنبال دارد؟از این رو بود که تصمیم 
به ایجاد مرکزی برای کمک به رش��د صنعت 
کفش نمودم ؛ با کس��ب مجوزهای الزم و با 
هدف کمک به رشد و توسعه کفش ، شرکتی 
به نام مرکز ارتقاء و توس��ع���ه کفش فرهاد 
)فرهاد اس دی سی( تاسیس نمودم تا بتوانم 

به رسالتم هر چند ناچیز عمل نمایم.

آقای علی�زاده جنابعالی اکن�ون در چه 
سمتی و با چه عنوانی مشغول به فعالیت 

می باشید؟

بنده در ح��ال حاضر در ای��ن صنعت ضمن 
افتخ��ار عضوی��ت در جامع��ه مهندس��ین و 
متخصصی��ن کفش ای��ران ، مدی��ر عامل و 
رییس هیئت مدیره شرکت تازه تاسیس ارتقا 
و توسعه کفش فرهاد با نام مختصر فرهاد اس 
 FARHAD SHOE :دی سی که مخفف
DEVELOPMENT CENTER  است 

می باشم.
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در ح��ال ح�اضر 6 نفر بطور مس��تقی��م در 
بخ��ش های اداری ، طراحی و نمونه س��ازی 
مش��غول فعالیت هس��تند؛ البت��ه در بخش 
طراح��ی روی�ه کف��ش عالوه ب��ر طراح��ان 
حرفه ای داخلی با طراحان بنامی از ترکیه و 

ایتالیا نیز در ارتباط هستیم.

اج�ازه بدهید گریزی به ش�رایط نیروی 
انسانی شاغل در زیرمجموعه تان بزنیم 
؛ لطف�ا بفرمایی�د ای�ن نیروها بایس�تی 
دارای چ�ه مدارک�ی باش�ن��د و آی��ا 
دوره های آموزش�ی ویژه ای برای آنان 
برگزار نموده اید: آیا بیشتر افراد شاغل 
تحت مدیریت جنابعالی افرادی مبت�دی 

هستند یا حرفه ای؟

قاعدتاً برای انجام کار حرفه ای می بایس��ت 
اف��راد حرفه ای نیز در اختیار داش��ت؛ ما در 
فرهاد اس دی سی ، با نیروهای تحصیل کرده 
و آموزش دی��ده حرفه ای و تجربی همکاری 
می کنیم و شرط همکاری داشتن تخصص و 
تجربه و انگیزه باالست وبرنامه های مختلفی 
در جهت آموزش آنها در ترکیه ، اسپانیا و یا 

ایتالیا خواهیم داشت. 

همانط�ور ک�ه خودت�ان نیز اش�اره ای 
داش�تید اخی�راً در اقدامی ابت�کاری و 
منحصر ب�ه فرد اق�دام به ایج�اد مرکز 
ارتقا و توس�عه کفش فرهاد )فرهاد اس 
دی سی ( نمودید: بفرمایید ایجاد مرکز 
مذکور با چ�ه هدف و رویک�ردی انجام 

شد؟

این مرکز با هدف ارتقا ، توس��عه و کمک به 
تولید کنن��دگان در جهت تولید کاالیی بهتر 
و قابل فروش دربازارهای ایران و خارج ایجاد 
شد ؛ ش��عار ما »آغازی نو در تحول« است و 
برای ش��روع تحول ، به طراحی برتر – مواد 

اولی��ه برتر – تکنی��ک روز و بازاریابی پیروز 
که بخشی دیگر از شعارمان است نیازمندیم 
؛همچنین برای فروشی مطمئن و موفق نیاز 
به ش��ناخت خوبی از بازار داریم ؛ باید بدانیم 
برای چه کس��انی در حال کار هستیم ؛ بازار 
هدفم��ان کجاس��ت و برای چه کسی کفش 

می سازیم.

آی�ا در مدت زمان فعالی�ت مرکز ارتقا و 
توس�عه کفش ، توانس�ته اید به اهداف 

مورد نظر خود برسید؟

خوش��بختانه ب��ا توجه به عمر کوت��اه که در 
حقیق��ت به 6 ماه نمی رس��د و ب��ا الطاف و 
محبت ه��ای همکاران به ش��خص بنده ، به 
بی��ش از آن چی��زی که برنام��ه ریزی کرده 

بودیم نائل شده ایم.

می توانید توضیح دهی�د که مرکز ارتقا 
و توس�عه کفش چه تاثی�ری در صنعت 
کفش کش�ور و ب�ازار داخل�ی و خارجی 

خواهد داشت ؟

در حقیقت هدف ما کمک به ایجاد کفش��ی 
با قابلیت فروش باالس��ت ؛ معتقدم موفقیت 
اصل��ی یک واحد تولیدی بس��تگی به فروش 
آن دارد ؛ م��ا کمک می کنیم قابلیت فروش 
محص��والت آنها را افزایش دهی��م و این امر 
امکان پذیر نیست مگر با ایجاد طرحی مدرن 
، متف��اوت و مقب��ول بازاره��دف ؛ همچنین 
اس��تفاده از مواد اولیه برت��ر از دیگر مواردی 
اس��ت که برای ایجاد کفش��ی مقبول به آن 
احتیاج داریم ؛ قالب صحیح و اجزاء مختلف 
کفش که هر کدامشان در ایجاد کفشی مورد 
پسند و مدرن نقشی اساسی دارند؛ زمانی که 
شما به محصولی مقبول و درست دست پیدا 
کردید مطمئنا با اس��تقبال و فروش بیش��تر 
روب��رو خواهید ش��د که این ام��ر خود باعث 

حرکت و درآمد بیشتر برای شما ، کارکنان و 
هر کس��ی دیگری که با شما در ارتباط است 
خواهد ش��د ؛ زمانی که به ف��روش و درآمد 
زیاد رس��یدید قاعدتاً شرایط پیشرفت بیشتر 
را برای خود فراهم نموده و کمک بیش��تری 
به اشتغال زایی و رشد صنعت کفش خواهید 
کرد؛ در اصل فروش بیشتر برابر با کسب سود 
بیش��تر بوده و کارگران زیادی درآمد کسب 
خواهند کرد و... در نهای��ت با تولید مرغوب 
و ب��ا کیفی��ت و برنامه ریزی درس��ت جهت 
ص��ادرات ، به خود و رون��ق چرخه اقتصادی 
کش��ور کمک ش��ایانی خواهیم ک��رد؛ بدون 
تردید صنعت کفش پتانس��یل بسیار باالیی 
برای اشتغال زایی و صادرات با ارزش افزوده 
ب��اال دارد به ش��رطی که بدانی��م چه چیزی 

تولید می کنیم و بازار هدفمان کجاست؟

مش�کل  مهمتری�ن  حاض�ر،  ح�ال  در 
صنعتگران و تولیدکنندگان کفش داخل 

را در چه مواردی می بینید؟

بدون هی��چ تعارفی و ضمن ع��ذر خواهی از 
همکاران گرامی ، به نظرم طراحی نامطلوب 
و خارج از مد و عدم شناخت از نیاز و سلیقه 
مش��تری، کمبود مواد اولیه خ��وب خصوصاً 
قالب ماهیچ��ه کفش،دور ب��ودن از تکنیک 
روز و ابزارهای مناسب آن و عدم آشنایی به 
سیستم های فروش موفق از جمله اشکالت 

موجود در صنعت کفش است.

آیا راه حل و راهکاری جهت حل مشکل 
صنعتگ�ران داخل کش�ور و رون�ق بازار 

کفش ایرانی دارید ؟

بلی - بدون شک تولید خوب بهترین راهکار 
خواه��د بود؛ که این خوب بودن ش��امل این 
اس��ت که خوب فکر کنیم ، خ��وب انتخاب 
کنیم ، خ��وب اجرا کنی��م و محصول خوبی 
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داش��ته باشیم تا موجب 
بازار کفش  رونق بیشتر 
حقیق��ت  در  ؛  ش��ویم 
نیاز به کف��ش خوب به 
ان��دازه ای در خانواده های 
ما ح��س می ش��ود که 
متاس��ف��انه م��ردم ب��ه 

کفش های خارجی رو می آورند.

در خصوص روند طراحی و قالب س�ازی 
ماهیچه کفش در ایران و مش�کالت آن 

چه نظری دارید؟

بنده معتقدم با توج��ه به دور بودن طراحان 
ایرانی از مراکز و نمایش��گاه های مد و عدم 
فراگیری و آموزش شیوه های مدرن و جدید 
طراحی از نظر انتخاب و طراحی رویه کفش 
، با نیاز و س��لیقه قشر جوان فاصله بسیاری 
وج��ود دارد ؛ در حقیقت ما ب��رای خودمان 

طراحی می کنیم نه برای مشتریان جوان .
در رابط��ه با طراحی و قالب س��ازی ماهیچه 
کفش ب��دون رو دربایس��تی بای��د بگویم نه 
ش��ناخت کاف��ی از ای��ن علم را داری��م و نه 
امکانات س��اخت آن را ؛ در گذشته های نه 
چندان دور ، اس��اتید منحصر بفردی بودند 
که با شیشه و چوب ، طراحی فوق العاده ای 
از ماهیچه کفش را انجام می دادند ، ولی آیا 
واقعا هم اکنون کسی را سراغ دارید که با آن 

مهارت این کار را انجام دهد؟
به فرض هم اگر ش��خصی نادر باش��د ، این 
ش��یوه از قالب تراش��ی با تکنول��وژی باالیی 
که هم اکنون در دنیای مدرن کفش س��ازی 
انجام می گیرد قابل رقابت نخواهد بود؛ برای 

رس��یدن به طراحی و قالب س��ازی اصولی و 
درست نیازمند آموزش های فنی و جدی نه 
تئ��وری و همچنین س��رمایه گذاری مطلوب 
جهت رسیدن به ماش��ین آالت تراش و نرم 

افزارهای مورد نیاز آن هستیم.

اجازه بدهید کمی بحث را عوض نماییم ؛ 
لطفا در خص�وص اهداف همکاری تان با 

شرکت فاتح ترکیه برایمان بگویید؟

جهت نیل به ه��دف اصلی ام که همان ارتقا 
و رش��د صنعت کف��ش اس��ت، نیازجدی به 
اصول اصلی تولید کفش یعنی قالب ماهیچه 
و اجزای کفش ش��امل کف ، پاش��نه و زیره 
کفش داش��تم ؛ ب��ه نظ��رم کار کفش دوزی 
یک کار س��وپر مهندسی اس��ت؛ قالب کفش 
با توجه به علم آناتومی پا و ش��ناخت از کار 
مکانیک��ی پا و تاثی��رات فیزیکی پا در کفش  
باید طراحی ش��ود؛ پ��س از طراح��ی قالب 
ماهیچ��ه کفش که با توجه ب��ه علوم مذکور 
بدست خواهد آمد، اجزای ساخت کفش نیز 
باید با همان مختصات و همان زوایا س��اخته 
شود؛ یعنی به عبارتی مثال اگر ارتفاع قالب با 
زاویه 30 درجه س��اخته شده است باید کف 
و پاش��نه آن نیز با هم��ان مختصات و همان 
زاویه س��اخته ش��ود تا پس از انطباق آن ها 

با یکدیگر به همان شیب 
مورد نظر  طراحی شده 
بر روی  قال��ب ماهیجه 
؛ یعنی  اصل��ی برس��یم 
به عبارتی ش��یب قالب، 
کف ، پاش��نه و زیره باید 
همگی همگ��ون بوده و 

مکمل یکدیگر باشند.
با کمال افتخار عرض م��ی کنم که کارخانه 
فاتح ترکیه که س��هم اصلی در رشد صنعت 
کفش ترکیه را دارد تنها کارخانه ایس��ت که 
تمام اجزاء کفش در آن طبق اصول مهندسی 
، همگون و متناس��ب با هم در یکجا ساخته 
می ش��ود؛ یعنی  قالب ماهیچه طبق آخرین 
تکنولوژی ایتالیا که منحصر به شرکت فاتح 
ترکیه اس��ت ساخته می شود،سپس کف که 
ستون اصلی کفش است با همان شیب و بعد 
از آن پاشنه و زیره کفش نیز با همان شیب 
و مختصات متناس��ب با هم در یکجا ساخته 

می شود.

مهمترین مزیت و وجه تمایز محصوالت 
شرکت فاتح ترکیه را در چه می دانید؟

داش��تن تکنولوژی منحصر بفرد ، طراحی و 
س��اخت بدون دخالت دس��ت قالب ماهیچه 
کف��ش و همچنین طراحی م��درن و راحت 
قالب کفش ، پاشنه ، زیره و ساخت همگون 

الباقی اجزاء کفش با یک مختصات.

به نظر ش�ما فعالیت به عنوان نمایندگی 
انحصاری شرکت فاتح ترکیه چه تاثیری 

در صنعت کفش ایران خواهد داشت؟



32

ورود اطالعات فنی منحصر بفرد کارخانه فاتح 
ترکیه به صنعت کفش ایران ، مطمئنا باعث 
ترقی و به روز بودن کفش های تولید شده در 
ایران خواهد ش��د که این امر کمک بسیاری 
به تولید ، فروش و در ادامه موفقیت بیش��تر 
صنعت کفش ایران مانند صنعت کفش ترکیه 

خواهد کرد.

در خصوص برنامه های آتی تان در زمینه 
صنعت کفش توضیح بدهید؟

در درجه اول با مش��اوره فنی و طراحی های 
مدرن خود برای تولی��د کنندگانی که مایل 
به پیش��رفت هس��تند کمک خواهیم کرد تا  
کارگاه ها ب��ا تولید مورد نی��از جامعه جوان 
کش��ورمان ضمن تثبی��ت خ��ود در جامعه 
کفش ، به س��ود دهی مقبول برسند ؛ سپس 
با برنامه ریزی درست س��طح تولیدات را به 
اس��تانداردی برس��انیم که موفق به صادرات 
مس��تمر به بازارهای مصرفی بالقوه اطرافمان 
گردی��م ؛ برنامه دراز مدت��ی نیز داریم که به 
کمک و همراهی کارخان��ه فاتح ترکیه اقدام 
به تاس��یس کارخانه منحصر بف��ردی مانند 
هم��ان چیزی ک��ه در فاتح ترکیه اس��ت در 
ایران خواهیم نمود که اگر موفق به انجام آن 
گردیم بیش��ترین خدمت را به صنعت کفش 

ایران انجام داده ایم.

لطف�ا بفرمایید تاکن�ون در کدام یک از 
نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت 

نموده اید؟

خودم ش��خص�ا س��عی م��ی کن��م در اکثر 
نمایش��گاه ه��ای مرتب��ط ب��ا م��د و صنعت 
کفش حض��ور داش��ته باش��م و از طرفی به 
عنوان نماینده ش��رکت فاتح ترکیه در تمام 
نمایشگاه های ترکیه که شرکت فاتح ترکیه 
حض��ور دارن��د، حض��ور یافته ام ت��ا میزبان 
خوبی برای هم وطنانم باش��م هر چند که با 

بودن نمایش��گاه دائمی فاتح ترکیه در تهران 
دیگر نیاز به مس��افرت به ترکیه و هزینه باال 
نیس��ت و تولید کنندگان عزیزمان با حضور 
در نمایش��گاه دایمی ما در تهران می توانند 
تم��ام نیاز خود را تامین کنن��د ؛ اما با توجه 
به عمر کم ش��رکت » فرهاد اس دی س��ی« 
فقط در نمایشگاه تخصصی مواد اولیه کفش 
تبریز شرکت کرده ایم که بسیار مورد پسند 

همکاران همزبان آذری مان قرار گرفت.

آی�ا تاکنون در نمایش�گاه کف�ش تبریز 
شرکت کرده اید؟

خیر؛ در این نمایشگاه شرکت نکردیم و دلیل 
آن تداخل نمایش همزمان محصوالت آماده 
و م��واد اولیه در آن می باش��د ؛ به نظرم هر 
نمایش��گاهی مخاطبین خاص خود را دارد و 
تداخل مخاطبین باعث اتالف وقت و کم  ثمر 
بودن خواهد شد ؛ ما س��ال ها این تجربه را 
در ترکیه کرده ایم و به این نتیجه رس��یدیم 
که تداخل مواد اولیه با محصول آماده درست 
نیست و به همین دلیل 2 نمایشگاه جداگانه 
به نام های آیس��ف برای مواد اولیه و آی مد 
برای محص��ول نهایی برگذار م��ی گردد که 
ه��ر کدام مخاطبی��ن خاص خ��ود را دارد و 
بدینوس��یله به برگزار کنندگان نمایشگاه در 
تبریز و یا هر جای��ی دیگر توصیه میکنم در 
2 زمان مناس��ب و با 2 ه��دف مختلف اقدام 
به برگزاری نمایشگاه های تخصصی کفش و 

مواد اولیه آن کنند.

به نظر شما حضور در نمایشگاه ها ، علی 
الخص��وص نمایشگاه های خارجی چه 
تاثی�ری در ب�ازار صنعت کفش داش�ته 

است؟

حضور در نمایشگاه ها ضمن اعالم حضور در 
بازار و با هدف تثبیت در بازار ، کمک شایانی 
به ازدیاد س��هم در بازار خواهد کرد و ضمن 

آشنایی با مشتریان جدید و نیاز آنها ، آینده 
تولیداتمان ترسیم خواهد شد. 

در ح�ال حاضر ج�ای چه چی�زی را در 
بازار کفش ایران خالی می بینید و برای 
پ�ر ک�ردن خالء موج�ود چ�ه راهکاری 

پیشنهاد می کنید؟

ب��ه غی��ر از کمبوده��ای فن��ی و نیروه��ای 
کارآزم��وده ، بنده کمبود ن��وآوری و زیبایی 
شناس��ی را یک��ی از مهمتری��ن کمبود های 
بازار کفش ایران می دانم؛ فراموش نکنیم که 
کفش از کاالی مصرفی خارج ش��ده و تبدیل 
به کاالی لوکسی ش��ده است که با پوشیدن 
آن صاحب��ش ضمن معرفی طبقه خود باعث 

شادی خود نیز می شود. 

در خاتم�ه اگر حرف خاص�ی مد نظرتان 
است بفرمایید؟

ضمن تش��کر از س��ئواالت حرف��ه ای تان ، 
بدینوس��یله اعالم می کنم ک��ه اینجانب به 
همراه پرس��نل حرف��ه ای ش��رکت » فرهاد 
اس دی س��ی« ب��ا کم��ال می��ل در خدمت 
هم��کاران عزیزی خواهیم ب��ود که به تحول 
در تولیداتش��ان تمایل دارن��د و همچنین از 
شرکت فاتح ترکیه خصوصاً صاحب کارخانه 
جناب آقای رضوان ایلماز کمال تشکر را دارم 
که با نیت خدم��ت و کمک به صنعت کفش 
ایران مرا در این راه همراهی کامل می کنند 
.در اینجا نیز اعالم می کنم که ش��رکت فاتح 
ترکیه غیر از ش��رکت » فرهاد اس دی سی« 
نماینده دیگری ن��دارد و برای آخرین بار نیز 
اعالم می داریم اس��تفاده از نام فاتح ترکیه با 
پسوند و یا پیش��وند مانند ایران و... وجاهت 
قانونی ندارد و استفاده غیر قانونی از نام فاتح 

ترکیه پیگرد قانونی خواهد داشت.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

موفق باشید.

آذر حاجی زاده


