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 EXIST اینجــانب حسیـن امامی فر مــدیریت کفش اگزیست
)پابرجا،ماندنی(متولد ابــان 1360تهران از سال 1375 وارد شغل 
پدری واز سال 1378مدرک مدلسازی کفش از وزارت صنایع گرفته 

ام واز سال 81 با اسم اگــزیست معرفی شدم.

گفتگو با حسین امامی فر

قدمتی  ایران  در  چرم  و  کفش  صنعت 
صدها  از  بیش  اشتغال  و  دارد  دیرینه  بس 
هزار نفر در این صنعت نشان از اهمیت این 
صنعت است و در شرایط کنونی حمایت همه 
جانبه و جدی دولت از این صنعت تبدیل به 
بدون  و  است  شده  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی 
شک بی توجهی و عدم حمایت از این صنعت 
دیرینه در آینده ای نه چندان دور تیدیل به 

بحرانی شدید و جبران ناپذیر خواهد شد.
مدیر  فر  امامی  حسین  صحبت  پای  در 
ماندنی(  )پابرجا،   EXIST اگزیست  کفش 
بودیم و ایشان که متولد آبان 1360 هستندو 
از سال 1375 وارد عرصه کفش شده اند و در 
سا 1378 نیز موفق به اخذ مدرک مدلسازی 
سال  از  و  اند  شده  صنایع  وزارت  از  کفش 
1381 با کفش اگزیست معرفی شده اند وی 
سخنان خود را این گونه آغاز کردند: » روزی 
از فرمانروایی پرسیدند تو که چند سال پیش 
پینه دوزی بیش نبودی چطور به فرمانروایی 
رسیدی؟ اوپاسخ داد: من پینه دوز خوبی بودم.

بنده به عنوان عضو کوچکی از این صنعت 

بزرگ وپرزحمت وکارافرین مسائلی را جهت بهبود 
شرایط صنفی خویش ذکر میکنم که هم اکنون 

این صنعت درگیر همچنین مسائلی هست.  
1. اصالح فکری مصرف کننده ومتقاضی 

با حمــایت رسانه
کشور  به  که  خود  سفراخیر  در  اینجانب 
چین   تلویزیون  تبلیغات  در  داشتم  چین 
پیرامون محصوالت چینی دیدم که  تبلیغی 
مصرف کننده ای در فروشگاه وقتی در فکر 
ناگهان  بود  چینی  غیر  محصولی  برداشتن 
و  افتاد  کشورخودش  محصول  به  نگاهش 
وقتی جنس را از قفسه برداشت پشت قفسه 
عده زیادی از هموطنان خود را که در کنار 
محصول  این  تولید  وبرای  میکنند  کار  هم 
دلیل  واین  شود  می  نمایان  میکنند  تالش 
انتخاب مصرف کننده می شود.رسانه  اصلی 
ای که باعث خلق حماسه سیاسی می شود 
باید تبلیغاتی در این زمینه داشته باشد که 
کندکه  اصالح  کننده  ومصرف  متقاضی  فکر 
برای اشتغال وخارج نشدن پول ازکشورورونق 
داخل  تولیدات  مصرف  در  خویش  مملکت 

بخاطر  وفقط  کنند  خرج  خاصی  وسواس 
اختالف قیمت بوجود آمده توسط ارز کاالی 
ایرانی استفاده نکنند چون با احتمال کاهش 
قیمت دالر باز دچار واردات بی رویه نشویم 
چون تا متقاضی ومصرف کننده تقاضا نداشته 
باشد وارد کننده به جای چالش سرمایه خویش 
در معرض خطر )حمل خطرناک ارز،توقیف کاال 
توسط دولت چین بعلت برند بودن، مشکالت 
راه، وبهره پول که1ماه برای سفارش 2ماه برای 
ارسال 2ماه زمان برای فروش 3ماه زمان برای 
تسویه که جمعا 8ماه که کمترین زمان ممکنه 
میباشد که با ارزشدار شدن پول در مملکت که 
امالک واجناس روز به روز روبه گرانی میباشند 
اشتباه بزرگی است(به سرمایه گذاری در بخش 

تولیدات داخلی انجام می شود.

2.حمایت همه جـــانبه دولت 
های  کننده  وارد  از  دولت  2-1حمایت 
برای  دولتی  ارز  گرفتن  نظر  در  و  ابزارآالت 
واردات ابزار آالت که در نتیجه به روز شدن 
علمی صنعت می باشد که تجار ایرانی با تجربه 

مدیر کفش اگزیست تاکید کرد 

رسالت مهم  رسـانه مّلی در 
بستر سازی فرهنگی برای 

مصرف کـاالی ایــرانی



43

باال گذشته پس از ورود اقدام به آموزش برای 
تعمیرات وخدمات پس از فروش ابزارآالت می 
کنند که در این مدت یک ساله به خاطر کم 
ابزارآالت  این  قیمت  ایران  ریال  ارزش شدن 
بسیار باال رفته و برای استفاده مقطعی برای 
یک مدل با این وضعیت بازار به صرفه نمی 
صورت  در  شودالبته  خریداری  که  باشد 
استفاده در بلند مدت وتولید باال در کیفیت 
خواهد  تاثیرباالیی  تولید  پایانی  مبلغی  ودر 
داشت وعمر کفش )زودازحالت درآمدن(وفنی 

بودن آن باال خواهد رفت.
به  سرپرستی  برای  دولت  2-2حمایت 
ترخیص کاال وجلوگیری از کاالی قاچاق که 
روید  می  تهران  بازار  به  وقتی  زمان  دراین 
انگار به بازار چینی ها رفته اید وهمه دالل 

شده اند واز تولید خبری نیست.
وزمینه  توریست  از  دولت  2-3حمایت 
وکسب  امنییت  از  ایران  برای  سالم  تبلیغات 
وکار قوی که در این زمان به علت پایین آمدن 
ارزش ریال زمینه خرید برای تجار کشورهای 
تر  ثبات  وبا  وارزانتر  مساعد  بسیار  خارجی 
حتی از چین که اینجانب در سفرم به چین 
با تحقیق متوجه که تولیداتی شبیه تولیدات 
اختالف  به  با همان کیفیت چرمی  اگزیست 
قیمتی تا 20هزارتومان می رسد)البته الزم به 
ذکر است که کشوری مانند چین در جنس 
پایین  قیمتی  محصوالتش  مصنوعی  چرم 
دارد( در صورتی که تجار کشورهای همسایه 
که اکثرا کشورهایی مصرف کننده می باشند 
)کشورهای عربی خاورمیانه(در صورت تامین 
زمینه حضوراز دولت ایران با پرداخت نقدینگی 
قبل از تولید هنگام سفارش باعث خرید نقدی 
راه  نتیجه  ودر  ملزومات  برای  کننده  تولید 
افتادن کسب وکارودر نتیجه کم شدن فروش 
انها  شدن  همراه  که  داخلی  فروشگاهای  به 
باعث  این مهم  تجار خارجی میباشند که  با 
نقدی معامله شدن یا نزدیک شدن تاریخ های 
چک به تاریخ فاکتور وبا حذف چک به یک 
پارچه شدن صنف و در قیمت تمام شده تاثیر 
باالیی دارد و قیمت نهایی تفاوت باالیی با سایر 

کشورها دارد.مثال در چین قیمت کفش چرم 
مصنوعی از25هزارتا 35هزاروکفش چــرمی 
از55هزارتا 120هزار متوسط ان میباشد یا در 
مین  به کشورویتنام شهر هوشی  که  سفری 
اسپرت  چرمی  کفش  خرید  میانگین  داشتم 
80 هزارتومان بود یا در تایلند بانکوک کفش 
پارچه ای نزدیک 18هزارتومان بصورت عمده 
ونقدی معامله میشود در صورتی که در ایران 
بستر برای سرمایه گذاری وامنیت بهترو اب 
وهواوحتی غذا شرایط بهتری دارد واین الزمه 

حمایت ومدیریت دولت میباشد.
گان  تولیدکنند  از  دولت  2-3حمایت 
اسرائیل  بر  مرگ  دولت  اینکه همیشه حرف 
است وایجاد استقالل کشور، دولت بجای خرج 
برای مرگ بر اسرائیل ها زمینه تولید)تزریق 
کند.  مهیا  کننده  تولید  برای  (را  وعلم  وام 
محصوالتی که بارها در رسانه ها گفته میشود 
سود وسرمایه آن خرج اسرائیل میشود ، اگراز 
تولید کننده حمایت کنند که احتیاج به آن 
در بازار داخلی ایران نباشد که چه بسی تولید 
میباشد  وسود  فروش  در  ثبات  دنبال  کننده 
واین بزرگترین مرگ براسرائیل است که حتی 
بیرون  به  زمان  مرور  به  تولیدات  این  شاید 

مرزها هم صادر شود وبازار پیدا کند.

3.اصالح  تفکر با تزریق علـــم 
در تولید کنندهای مواد اولیه که در صورتی 
که شما اگر الزمه بازار چرم مصنوعی باشد )دوران 
تورم وگرانی کفش که مردم توانایی خرید کفش 
چرمی ندارند (ایران هیچگونه توانایی خاصی یا 
حتی سرمایه گذاری برای راه اندازی این مهم 
ندارد در صورتی که تولید کننده های چرم ما 
با وجود گرانی گوشت و در نتیجه مصرف کم 
ان که باعث کشتار کم وزمینه کم پوست خام 
باید چاره ای بیاندیشند که از این معزل بیرون 
آمده و باعث کنترل قیمت چرم ودر نتیجه کفش 
بشویم که در این مدت به علت گران شدن چرم 
قیمت کفشها باال رفته وعمدتا فروشگاه ها فقط 
در حراج رونق دارند ودر صورت ادامه این راه 
اینجانب پیش بینی میکنم همانند ویتنام بازار 

دست دوم فروشی پیدا کنیم که عمدتا مردم این 
کشور توان خرید در بازار های خوب را نداشتند و 
بازار دست دوم فروشی رونق باالوکارگرانی زیادی 
داشت به گونه ای که کفش دست دوم را گونه 
ای درست میکردن که نمیشد تشخیص داد که 
حتی اینجانب یک جفت به اشتباه خریدار کردم .

4.حمایت اهـــالی صنف از رسانه های 
مربـــوط 

قشر  این  پایداری  حمایت  صورت  در  که 
سخت کوش که صدا وسفیر ما در شهرستانها و 
چه بسی در بیرون مرزها میباشندکه در صورت 
مدیریت سختگیرانه در پخش با تیراژباال که با 
حمایت ما تولید کنندگان باید همراه باشد ودر 
این صورت ما نیز جواب خود را از این تبلیغات 
خواهیم گرفت حرکتی گروه برای پیشرفت دو 
جانبه وعنوان کننده مشکالت صنف به گوش 

دولت ومردم میباشند.
تعطیلی  برای  اشتباه  نوعی  به  تصمیم 
دانشگاهها برای انتخابات باعث کسادی بیش 
از حد برج 2و3که جزئ ماههای پر رونق کسب 
و کار بود لطمه ای بزرگ برای صنف شد که 
به گونه ای هنوز در همان شوک هستیم که 
بازار تابستان رنگی وپارچه ای وپررونق خراب 
شد با این هزینه های زیاد کارفرمایان وکارگران 
لطمه زیادی نسیبشان شد وبرخی کارگران از 
این شغل رفته به سمت کارمندی دولت برای 
ثبات در درآمد وبرخی کارفرمایان به ساخت 
وساز مسکن برای بیکار نماندن ودر نتیجه باال 
رفتن قیمت مسکن که تا تولید زمین میخورد 
هر کسی در هر شغلی به سمت مسکن رجوع 
میباشد  ثبات  با  گذاری  سرمایه  که  میکند 
وباعث گرانی مسکن نیز شده است .در هر زمان 
وفصولی که این مسائل بوجود می آیدکارگرانی 
با تجربه قدیمی زیادی از این صنف می روند 
نداشته  زیادی  کاری  تجربه  جدید  وکارگران 
وبخاطر باال بودن هزینه های زندگی میخواهند 
زود به درآمد برسند واین باعث کم شدن وزن 
کیفیت  شدن  وکم  تولید  یک  وتجربی  فنی 

کاری انجا میشود.


