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در گفتوگو با علیرضا پاشاپور و سیدرضا سیدی ،صاحب برند اتزی،
تولیدکننده و بنکدار صنعت کفش مطرح شد:

نرخهای برند اتزی از نرخهایی که اتحادیه تعیین کرده بسیار
کمتر است /رکود اقتصادي عمدهترین مشکل در صنعت کفش

ســیدرضا سیدی و علیرضا پاشــاپور از بنکداران بنام در صنعت

کفش هســتند که از سال 78در باغ سپهســاالر فعالیت خود را
آغاز کردهاند .در ابتدا به عنوان کارگر مشــغول به کار بودند و به

مرور زمان با کســب تجربه کاری و اتمام تحصیالت دانشگاهی

توانســتند شــراکت خود را در زمینه چرم و کفــش آغاز کنند و

توگــوی مفصلی با این دو
برنــد اتزی را به ثبت برســانند .گف 

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

شــریک و صاحبان برند اتزی داشــتهایم کــه در ادامه میآید.
سیدی میگوید به لطف خدا شراکت خیلی خوبی داشتیم ،تعدادی
از افراد در باغ سپهساالر و در فضای کسب و کار قصد ضربه زدن
به ما را داشتند ولی موفق نشدند بین ما نفوذ کنند در صنعت کیف و

کفش هم پیشرفت قابل توجهی داشتیم ،دوسالی میشود که برند

خود را به نام اتزی و با شعار «تخصص ما چرم است» ثبت کردهایم.

خوب اســت و اهمیت زیادی در چرخه تولید دارد .وی افزود :در
تولید ،مواد اولیه درجه یک و مرغوب اســتفاده میکنیم ،همان

مواد را در اختیار تولیدیها قرار میدهیم و در حقیقت تولیدکننده

وی بــا اشــاره بــه اینکه در حــال حاضــر وضعیــت تولید،
تولیــدات و بازارفــروش در رکــود بــه ســر میبــرد و دچار

اســت و جنس مــا صددرصد ایرانی و تضمین شــده اســت.

بیبــازاری هســتیم و ایــن وضعیــت همــه را آزار میدهد.
پاشاپور نیز در رابطه با اینکه برای تهیه مواد اولیه در کدام بخش

دچار مشکل هستند ،گفت :مقداری از مواد اولیه زیره و رویه و مواد
اولیه کیف و کفش را در تولیدی خودمان تهیه میکنیم و با توجه به

به خاطر همین خیالمان صددرصد از جنس تولید شــده راحت

وی افــزود :امکاناتی که در اختیار مشــتریها قــرار میدهیم
خدمات پس از فروش از تاریخ خرید تا شــش ماه اســت و این
خدمات شامل تعویض نمیشــود ،ضمانت محصوالت ما شامل

شکسته شدن زیره ،باز شدن دوخت زیره و ترکیدگی رویه کفش

عرضه و تقاضا ،مواد را در اختیار تولیدیهای دیگر قرار میدهیم.

اســت و در صورت معیوب بودن زیره جدید جایگزین میشــود.

اجناس تولید شــده افزایش یابد و قیمتها در طول هفته باال و

مشــخص میشــود ،گفت :بالطبع نرخ کفشها با توجه به مواد

وی ادامه داد :نوســان قیمت دالر باعث شده قیمت مواد اولیه و
پایینشود که این مساله ضربه زیادی به صنعت کفش زده است.

سیدی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه به نظر شما حضور
در کمپیــن کاالی ایرانی چه تاثیــری در صنعت کفش خواهد

داشــت ،گفت :ما هم عضو این کمپین هستیم و تمام تالشمان
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روند فروش و تولیدات شــما دارد ،گفت :برندسازی از هر لحاظ

همــان جنس مرغوب و کفش با کیفیت را به ما تحویل میدهد

شــرایط و فضــای کســب و کار رونق زیــادی نــدارد ،افزود:

34

ســیدی در پاسخ به این سوال که ثبت برند اتزی چه تاثیری در

ارائــه کاالی کامــا ایرانــی و باکیفیت به مشــتری اســت.

وی در پاســخ به این ســوال کــه نرخ فروش کفــش چگونه
اولیه به کار گرفته شــده در آن مشخص میشود و نرخهای برند

اتزی از نرخهایی که اتحادیه تعیین کرده ،بســیار کمتر اســت.

مدلها و اجناس به هر اســتانی با توجــه به فرهنگ آن منطقه
ارسال میشود ما بالغ بر پنج هزار مدل کفش و هزار مدل کیف

داریم که تنوع مدل و طراحی در این حوزه بســیار زیاد اســت.

