ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ!
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل
در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮار ،از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی و
دﺳﺖﺳﺎز و ﻏﯿﺮه را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
اﯾﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎﮐﻮﭘﯿﺎن و اﯾﮑﺎت و… درﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه دور ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ اﺟﺎره داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻻی آنﻫﺎ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ارزان
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮی ذوق ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻣﻬﺠﻮری زﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ وارد
ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻮﺗﯿﮏ ،ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
از ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺮﺷﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﮔﺰ و
ﺳﻮﻫﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎلﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و داﺧﻞ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺧﻮراک و
ﭘﻮﺷﺎک و اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و زﯾﻨﺘﯽ دﺳﺖﺳﺎز را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﭘﻮﺷﺎک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮ از ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﯽﺷﺮت ،ﺷﻠﻮار ،ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺳﺮی ،ﮐﯿﻒﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز ﮐﻪ ﻧﮕﺎه زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ رﻧﮕﯽ و ﻧﻤﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
دﻟﺒﺮاﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﮕﺎه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﺘﻮ و روﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ،
ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﭘﺮﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ،اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و زﯾﻨﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻒﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺮﻣﯽ دﺳﺖدوز و زﯾﻮرآﻻت دﺳﺖﺳﺎزی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان
ﺟﻮان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دارد ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻮاﺷﮏ و آﻟﻮﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ و ﺗﺎزﮔﯽ آن
اﺷﺘﻬﺎآور اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.
اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه،
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻏﺮور در ﺻﻒ اول اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ
آﺳﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺻﺪاﯾﯽ را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻻ
را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دﺳﺖﺑﻪﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،ﻓﺮار را
ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎم زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار را ﯾﺪک ﻣﯽﺷﺪ و داﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ارزان ﻣﺤﺼﻮﻻت
زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را دارد ،ﺟﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺪارﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و اﺻﻼ
آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪهای ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ را ﺑﯽﻣﻮرد ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدی  42ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎی
آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﭘﺎﺳﺪاران ﯾﺎ
ﻧﯿﺎوران ،ﮐﻨﺎر اﺟﻨﺎس ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻫﻢ ﺧﻮد
ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ« .
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻟﺒﺎس ﻋﻘﺪ ﻫﻤﺴﺮش را از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ » :ﮐﺖوﺷﻠﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﺴﺮم ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.

اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ارزانﺗﺮ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » :ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺧﺮﯾﺪ راﺣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺪک ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.
زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺣﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﮐﻮﺛﺮ
آﻣﻮﺧﺘﻪ و آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻮدک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪدﺳﺖ زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاری اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او درﺑﺎره ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ» :ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﮕﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﻨﺪ و واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزی ﺑﺮﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﻋﺪهای از ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ«.
زﻫﺮا از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  27زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎریاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺨﺼﺺ ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ را
از ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮراﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﭘﺮ
ﻧﺸﻮد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﭘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،در

روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮﺛﺮ و زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺟﻨﺎس ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح و
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎرهﻫﺎی ﺑﺎﻻ از آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎیﺷﺎن ﯾﺎ ﻣﻄﺮحﮐﺮدن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن ﻧﯿﺰ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ؛ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ درﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺧﻮاب آن را ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ
ﻧﻮاز ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
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