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   مهدی ارجمند
شاید شما هم این ضرب المثل را شنیده باش�ید که می گوید: »مرغ 
همسایه غاز اس�ت«. حاال این ش�ده اس�ت حکایت خرید برخی از 
خانواده ها که هر قدر هم از کیفیت یک کاالی ایرانی برایشان بگویی 

باز هم اعتقاد دارند جنس خارجی یک چیز دیگر است.
مصرف کااله�ای خارجی در حالی در س�ال های اخیر در کش�ور ما 

افزایش یافته که این مس�ئله عالوه بر دامن زدن به ناهنجاری هایی 
مانند چشم و هم چشمی و رقابت ناسالم و تغییر سبک زندگی ایرانی، 
باعث بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران ایرانی و تعطیل شدن ده ها 
کارخانه و واحد تولیدی شده است. با اینکه بسیاری از کاالهای تولید 
داخل از کیفیت و اصالت بسیار زیادی برخوردار هستند، بعضی از ما 
اعتقاد داریم که فقط باید کاالی خارجی مصرف کنیم و اس�تفاده از 

کاالهای ایرانی و تولید داخل در شأن ما نیست.
این در حالی اس�ت که در کش�ور ما و توس�ط جوانان این مرز و بوم 
کاالهایی تولید می ش�ود که عالوه بر کیفیت عال�ی از اصالت باالیی 
نیز برخوردار اس�ت و از همه مهم تر متناسب با سبک زندگی ایرانی 
- اسالمی بوده و به دست توانای کارگران زحمتکش کشور خودمان 

تولید شده است. این موضوع را در چهار نما بررسی کرده ایم.

 کیفیت کاالی ایرانی از  کره ای کمتر نیست
اینجا یکی از فروشگاه های لوازم خانگی در تهران است، فروشگاهی بزرگ که 
فقط و فقط کاالی ایرانی دارد، از یخچال گرفته تا تلویزیون و اجاق گاز و ماشین 
لباسشویی و... هر چه که دارد تولید شرکت های داخلی است و بر اساس قرارداد 
با برخی از سازمان های دولتی و خصوصی تسهیالت مناسب و فروش اقساطی 

برای کارمندان و زوج های جوان در نظر گرفته است.
وقتی با یکی از مدیران این فروش��گاه که البته چند ش��عبه هم در برخی از استان ها دارد 
صحبت می کنم، می گوید: متأسفانه فرهنگ استفاده از کاالهای ایرانی در جامعه نهادینه 
نشده و افراد عالقه و میل بس��یار زیادی برای مصرف کاالهای خارجی دارند و هر قدر هم 
که به آنها از کیفیت کاالی ایرانی بگوییم بازهم برخی از آنها فکر می کنند کاالی خارجی 

کیفیت بهتری دارد.
او می افزاید: به عنوان نمونه در این فروشگاه که تمام کاالهای آن تولید شرکت های داخلی 
اس��ت کاالهایی وجود دارد که از نظر کیفیت ب��ا کاالهای کره ای برابر اس��ت و به جرأت 
می توانم بگویم کیفیت برخی از آنها از کاالهای کره ای و ژاپنی هم باالتر است به گونه ای که 
شرکت های مهم و معتبری گارانتی آنها را بر عهده گرفته اند، در حالی که همان شرکت ها 
حاضر نیستند گارانتی برخی از کاالهای کره ای و ژاپنی را بر عهده بگیرند و یا اگر برعهده 
بگیرند مدت زمان آن نسبت به کاالهای ایرانی کمتر است با این حال برخی از مشتری های 
ما خصوصاً افرادی که دنبال لوازم صوتی و تصویری هس��تند همچنان به دنبال برندهای 

کره ای هستند در حالی که واقعاً کیفیت کاالهای ایرانی از آنها کمتر نیست.
او در ادامه می گوید: نکته تأس��ف بار اینجاس��ت که وقتی با برخی از مش��تری ها صحبت 
می کنیم آنها نیز کیفیت کاالهای ایرانی و گارانتی آنها را قبول دارند اما می گویند ترجیح ما 
این است کاالیی که استفاده می کنیم یک برند کره ای، ژاپنی یا اروپایی باشد. خصوصاً در 
خصوص زوج های جوان برخی از دخترخانم ها حاضر نیستند از این کاالها استفاده کنند 
و خواستار استفاده از برندهای خارجی در ابتدای زندگی هستند در حالی که واقعاً از نظر 

کیفیت، کاالی ایرانی با کاالی خارجی برابر است.
این موضوع تنها مخصوص لوازم خانگی نیست بلکه تب اس��تفاده از برندهای خارجی و 
کاالهای ساخت کشور بیگانه در سایر حوزه ها نیز به چشم می خورد، از لوازم خودرو گرفته 

تا پوشاک و حتی مواد غذایی و مصرفی.
وقتی به یک فروشگاه لوازم خودرو برای خرید الستیک مراجعه کردم نیز شاهد این تب بودم 

که افراد به جای خرید الستیک تولید داخل به دنبال خرید الستیک خارجی بودند.
این در حالی است که وقتی با فروشنده که از دوستانم بود صحبت می کردم اعتقاد داشت 
کیفیت بسیاری از الستیک های ایرانی چیزی از الستیک های خارجی کم ندارد اما واقعیت 

این است که مردم به اسم و برند الستیک پول می دهند نه به کیفیت آن.
همه این ها نشان می دهد که باید در خصوص خرید کاالی ایرانی فرهنگ سازی کرد 
و با برنامه ریزی، اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش، افراد را به خرید کاالی ایرانی 

تشویق کرد.

 واردات بی رویه، بالی جان کاالی ایرانی
واردات بی رویه کاالهای خارج��ی و از همه مهم ت��ر واردات کاالهای بی کیفیت و 
ارزان قیمت چینی باعث ش��ده در س��ال های اخیر کاالی ایرانی به عنوان یکی از 
غریب ترین و مظلوم ترین کاالها در خانواده ها به حس��اب بیاید و اقبال کمتری از 
کاالهای تولید داخل وجود داشته باش��د. در سال های اخیر رشد بی رویه کاالهای 
مختلف از جمله کاالهای بی کیفیت چینی باعث شده برخی از کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی تعطیل و هزاران جوان بیکار شوند و از طرفی کاالهایی وارد شود که هیچ تناسبی 
با سبک زندگی ایرانی نداشته و از نظر کیفیت نیز تفاوت چندانی با کاالهای تولید داخل 

ندارد، اما متأسفانه مسئله فقط همان است که گفتیم: »مرغ همسایه غاز است«.

این روند نگران کننده باعث شد تا رهبر معظم انقالب در سال های اخیر به صورت جدی به 
این موضوع ورود کنند و امسال نیز با نامگذاری سال 97 با عنوان »سال حمایت از کاالی 

ایرانی« خواستار اقدام عملی برای حمایت از تولیدات داخلی شدند.
این نامگذاری باعث ش��د تا مدیران برخی از س��ازمان ها و وزارتخانه ها در دستورالعملی 
خرید هر گونه کاالی خارجی برای دستگاه متبوع خود را ممنوع کنند که اگرچه یک اقدام 
پسندیده به حساب می آید اما واقعیت این اس��ت که این کار زمانی ارزشمندتر است که 
تداوم داشته باشد و از طرفی نیز شاهد اقبال خانواده ها و آحاد مردم جامعه از کاالی ایرانی 
باشیم. اما واقعیت این اس��ت تا زمانی که فرهنگ مصرف کاالی ایرانی در جامعه نهادینه 

نشود همچنان نگرانی ها از مصرف کاالهای خارجی در کشور وجود دارد.

  حسین گل محمدی
بهترین و کاربردی ترین ایده ها الزامًا از 
دل تحقیق�ات و پژوهش های پرهزینه 
و عریض و طویل اس�تخراج نمی شود، 
چه بس�ا مردم عادی با ایده های بسیار 
س�اده خود بتوانند راهگشای بسیاری 
از مشکالت باشند، چراکه آنان در متن 
و بطن جامعه زندگی و مسائل را با تمام 
وجود حس می کنند. در بحث حمایت از 
کاالی ایرانی نیز شنیدن برخی ایده ها 
از ش�هروندان خال�ی از لطف نیس�ت. 
راهکارهایی ک�ه آنان ارائ�ه می دهند، 
در اوج س�ادگی، بدون هزینه آنچنانی 
قابلیت اجرایی باالی�ی دارد و تمام آن 
ایده ها را می توان در واژه های همراهی و 

همگامی خالصه کرد.
      

  رن�ج کارگ�ر ایران�ی را ب�ه تصوی�ر 
می کشم

داریوش اژدری، نقاش
تصمیم گرفته ام تمام رنج ه��ا و دغدغه های 
کارگران وطنم را در یک تابلو بزرگ نقاشی 
کنم و در تمام نمایش��گاه هایی ک��ه برگزار 
می کنم به نمایش بگذارم. تصمیم گرفته ام 
مس��ابقه ای بین هنرجویانم برگ��زار کنم و 
آن��ان نیز تابلوهای��ی با مضم��ون حمایت از 
کاالی ایرانی و کارگر ایرانی بکش��ند و دین 
خود را به تولید و تولیدکنندگان زحمتکش 

جامعه ایفا کنند. به نظرم هی��چ ابزار و هیچ 
زبانی به اندازه هنر تأثیرگذار نیست. از تمام 
سینماگران، اهالی تئاتر، خطاطان و نقاشان، 
شاعران، نویسندگان و تمام هنرمندان وطنم 
می خواهم رس��الت خ��ود را در ای��ن زمینه 
جدی بگیرند و با هنر خود اهمیت حمایت از 
کارگران و تولید داخلی را برای مردم ترسیم 
کنند. حتی گروه های مرجع مثل ورزشکاران 
هم در این زمینه تأثیرگذار هستند. بی شک 
صدا و سیما نیز در این زمینه بیشترین وظیفه 
و نقش را دارد و به عنوان رس��انه ملی بخش 
اعظمی از برنامه های شبکه های خود را باید 

به این موضوع اختصاص دهد.
  واقع نگری و پرهیز از شعارزدگی

علی رضا محمدی، دانشجو
یکی از اتفاقات ناخوشایند سال های گذشته، 
شعاری شدن مهم ترین مسائل زندگی ما بوده 
است. رهبر انقالب هر س��ال یک نامگذاری 
راهبردی می کنند و بدون شک باید به دنبال 
شاخص های عملیاتی کردن فرمایش ایشان 
باشیم ولی متأسفانه هزینه ای کالن برای انواع 

و اقسام شعارها و تبلیغ آنها در قالب بیلبوردها 
و بنرها و تبلیغات محیطی و رسانه ای می شود 
بدون آنکه کمترین تأثیری به لحاظ اجرایی 
داشته باشد. به نظرم شعارزدگی آفت بزرگ 
جامعه ماست و ما را از واقعیت ها دور می کند، 
پس باید همگی یاد بگیریم از تعارف کم کنیم 
و بر مبلغ بیفزاییم. شعار دادن هیچ دردی از 
م��ا دوا نمی کند، اگر به باور رس��یده ایم باید 
دست به کار شویم و از خودمان شروع کنیم. 
اصاًل اگر هر کدام از ما از همین االن تصمیم 
بگیریم و برای خود الزام قائل ش��ویم که 10 
درصد خریدهای خود را از کاالهای داخلی 
انتخاب کنیم ب��ه زودی ش��اهد تحولی در 

اقتصاد کشور خواهیم بود.
  همه چیز را لو ندهیم تا لوث نشود

موس�ی تراب�ی، کارش�ناس ارش�د 
کارآفرینی

بسیاری از کاالهایی که با مارک و برند خارجی 
به دست مشتری می رسد، ایرانی است. این 
موضوع به ویژه در خصوص پوش��اک صدق 
می کند. به نظرم بهتر است این راز را همین 
جا سر به مهر کنیم. اصاًل بگذاریم همین خط 
ادامه پیدا کند و کاالی ایرانی با مارک خارجی 
تولید و فروخته شود. مهم این است که به هر 
حال تولیدکننده ایرانی به همراه چند کارگر 
در حال فعالیت و اشتغال هس��تند. به مرور 
وقتی مردم عادت به مصرف این کاالی ایرانی 
خارجی نما کردند روزی می رسد که می توانیم 
مهر و موم این راز را باز و به همه ثابت کنیم که 
کاالی ایرانی هم می تواند به راحتی با جنس 
خارجی رقابت کند. اصاًل ما عادت داریم همه 
چیز را لو می دهیم که در نهایت لوث می شود. 
چه ایراد دارد کارهایمان را کمی سربسته و 
بدون هیاهو پیش ببریم و زمانی که به نتیجه 

رسیدیم از تالش خود نیز رونمایی کنیم.
  فرزندان مان باید باور کنند

علی عسگری، معلم
اگر س��ری به مدارس بزنیم و بررسی کنیم 
متوج��ه می ش��ویم ک��ه تقریب��اً 90 درصد 
دانش آموزان در بحث کیف و کفش و لباس 
و لوازم التحریر از اجناس غیرایرانی استفاده 
می کنند. به نظر من در ای��ن زمینه والدین 
اولین مس��ئولیت اصلی را بر عه��ده دارند، 
چراکه دست فرزند خود را می گیرند و به بازار 
می برند و او را آزاد می گذارند تا هر چیزی که 
دلش می خواهد بخرد. ما باید به سبک خرید 
بچه های م��ان جهت بدهیم و ط��وری رفتار 
کنیم که حمایت از تولید داخلی در ذهن آنان 
به یک باور تبدیل شود، نه اینکه خودمان به 
مشکل دامن بزنیم و خدای ناکرده گرایش به 
مصرف کاالی خارجی را در آنان ایجاد کنیم. 
به نظرم مدارس و اولی��ا و مربیان مهم ترین 
نقش را در فرهنگس��ازی هر نوع رفتاری در 
بچه ها دارند و در این زمینه نیز به شیوه های 
مناسب خالقانه و آموزش غیرمستقیم باید در 
دانش آموزان ایجاد باور و آنان را برای فردایی 

مستقل و خودکفا تربیت کنیم.
  بازارچه های »ایرانی بخر« برپا کنیم

ابراهیم فریس آبادی، شغل آزاد
اگ��ر واقعاً می خواهی��م از تولی��دات داخلی 
حمایت کنیم فقط نبای��د از مردم بخواهیم 
کاالی ایرانی بخرند، بلک��ه باید تا می توانیم 
هوای کارگر و تولیدکننده را داش��ته باشیم 
و همه گونه تسهیالت برای فروش کاالهای 
تولید داخل در نظر بگیریم. یکی از این راه ها 
برپایی بازارچه های دائمی، هفتگی، ماهانه و 
فصلی اس��ت که در آنها فقط کاالهای تولید 
داخل عرضه ش��ود. هم��راه و همزمان با آن 
می توانیم جش��نواره های متع��دد و متنوع 
تولیدات ایرانی داشته باشیم و با ایجاد رقابت 
در بی��ن تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان 
اجناس ایرانی، برای آنان ایجاد انگیزه کنیم. 
خالصه اینکه فقط با حرف و شعار نمی توان 
از کارگر و تولیدکننده ایرانی حمایت کرد و 
نه تنها مردم بلکه همه دستگاه های دولتی و 
حکومتی باید امکانات خود را در این زمینه 
بسیج کنند و هریک به سهم و توان خود گامی 
در این زمینه بردارند تا شاهد شکل گیری یک 

عزم ملی در این زمینه باشیم.

 تابلویی به وسعت 
تمام رنج های کارگران وطنم

 گزیده ای از ایده های شهروندان
 در حمایت از کاالی ایرانی

سبک همراهی

اگر واقعًا می خواهی�م از تولیدات 
داخلی حمایت کنیم فقط نباید از 
مردم بخواهیم کاالی ایرانی بخرند، 
بلکه باید تا می توانیم هوای کارگر 
و تولیدکننده را داش�ته باشیم و 
همه گونه تس�هیالت برای فروش 
کااله�ای تولی�د داخ�ل در نظ�ر 
بگیریم. یکی از ای�ن راه ها برپایی 
بازارچه های دائمی، هفتگی، ماهانه 
و فصلی اس�ت ک�ه در آنه�ا فقط 
کاالهای تولید داخل عرضه ش�ود

هنرمن�دان رس�الت خ�ود را در 
این زمینه جدی بگیرن�د و با هنر 
خود اهمیت حمای�ت از کارگران 
و تولی�د داخل�ی را ب�رای م�ردم 
ترس�یم کنن�د. حت�ی گروه های 
مرجع مث�ل ورزش�کاران هم در 
ای�ن زمین�ه تأثیرگذار هس�تند

سبک مصرف

کااله�ای بی کیفی�ت چینی ک�ه خیلی 
راحت وارد می ش�ود و با قیمتی ارزان به 
فروش می رس�د. برخی از افراد با دیدن 
قیمت فریب می خورن�د، اما واقعیت این 
اس�ت که کیفیت این کاالها به هیچ وجه 
قابل مقایس�ه با کاالهای ایرانی نیس�ت

مرغ همسایه همیشه غاز نیست
 برای چه چیزی پول بدهیم، برند یا کیفیت؟

 یک بازار ایرانی، عاری از هر گونه کاالی خارجی
چندی پی��ش در یک��ی از خبرگزاری ها 
گزارشی از بازار سنتی تبریز خواندم که در 
این بازار خصوصاً در بازار کفش فروش ها، 
هی��چ گون��ه کاالی خارجی ب��ه فروش 
نمی رسد و تبریزی ها که پیش از این موفق 
شده بودند مسئله تکدی گری را حل کنند حاال در یک 
همت جمعی موفق شده اند از فروش کاالهای خارجی 
جلوگیری کنند. برای همین در بازار سنتی تبریز حتی 
یک جفت کفش خارجی پیدا نمی کنیم و تا چش��م کار 
می کند کفش های چرمی تولید داخل است که انصافاً هم 

زیبا و بادوام هستند.
اخیراً در س��فری که به تبریز داش��تم از بازار س��نتی و 
سرپوشیده تبریز که در فهرس��ت یونسکو ثبت جهانی 
شده است نیز بازدید کردم. حضور در این بازار و مشاهده 
مشاغل س��نتی در مغازه ها و حجره های محقر و ساده 
در کنار مردمانی مهمان نواز و خونگرم جذابیت بس��یار 
زیادی دارد. اینجا بازار سنتی تبریز است. بازاری که در 
آن مشاغل سنتی به چش��م می خورد و مشاغلی مانند 
فرش فروشي، گلیم فروشي، فروش تابلوفرش، عطاری، 
نخ فروش��ی، فروش کفش های چرم��ی و... از مهم ترین 
مشاغل این بازار است. بازار س��نتی تبریز به عنوان یک 
اثر تاریخی ارزش��مند که مقصد مسافران و گردشگران 
است عالوه بر نقشی که در اقتصاد تبریز دارد در توسعه 
گردش��گری و معرفی آیین ها و سنت های مردم تبریز و 

معرفی مشاغل سنتی نقش مهمی را ایفا می کند.
ب��ا گش��ت و گذاری در ب��ازار و در گفت و گو با کس��به و 
فروش��ندگان بیش از پیش با نحوه فعالیت آنها آش��نا 
می ش��وم و پی به مهمان نوازی و خونگرمی آنها می برم. 
کاس��ب های خوش برخورد و مهربان که بسیاری از آنها 
قدیمی بازار هس��تند و وارد هر مغازه ای که می ش��ویم 

با لبخند و یک اس��تکان چای قند پهل��و از ما پذیرایی 
می شود. پیرمردی که گوشه ای از حجره فرش فروشی در 
بازار تبریز نشسته است از خاطرات نیم قرن کاسبی اش 
در این بازار برای ما می گوی��د؛ از این که در نوجوانی در 
بازار پادویی می کرده و با کمک پدر و صاحب مغازه اش 
کم کم توانسته گوش��ه ای از این بازار برای خودش یک 
حجره دست و پا کند و حاال 50 س��ال است که هر روز 
صبح به امید خدا در این بازار سنتی و زیبا کرکره حجره 
را باال می دهد. وارد بازار کفش فروش ها هم که می شویم 
وضعیت به همین منوال اس��ت، اینجا هم کسبه بسیار 
خوش برخورد و مهربانانه با خری��داران رفتار می کنند، 

خصوصاً با گردشگران.
نکته جالب توجه در این قسمت از بازار تبریز این است که 
اینجا هیچ اثری از کاالی چینی نیست و حتی یک جفت 

کفش چینی در این بازار نمی توان پیدا کرد.

در حالی که بازار برخی ش��هرها از جمله تهران به لطف 
واردات بی رویه مملو از اجناس چینی و بی کیفیت است 
در بازار زیبا و سنتی تبریز حتی یک جفت کفش چینی 
هم پیدا نمی شود و کس��به این بازار تنها محصوالتی را 
می فروشند که تولید دست هنرمندان سرزمین خودشان 
است و هر گردشگر و مسافری که به تبریز می رود کیف 
و کفش چرمی را می خرد که به همت واالی تولیدکننده 

داخلی تولید شده است.
کسبه این بازار بس��یار مهمان نواز هس��تند، از پیرمرد 
فرش فروش با حجره ای س��اده و محق��ر در کنج بازار تا 
کفش فروش بزرگی که اسم و رس��می در این بازار برای 
خودش دارد و حتی دست فروش هایی که تابلوفرش های 

زیبا و کوچک را روی دست به مشتری ها می فروشند.
به هر مغازه ای که می رویم غیرممکن است برای صرف 
غذا از ما دعوت نکنند. وقتی به آنها می گویم امکان این را 

نداریم و باید جای دیگری برویم با چای و شیرینی های 
سنتی خوشمزه تبریز از ما پذیرایی می کنند.

وارد یک مغازه کفش فروش��ی در تبریز می ش��وم. این 
فروش��گاه مانند سایر فروش��گاه ها در بازار سنتی تبریز 
فقط و فقط کفش چرمی ایرانی می فروشد. اینجا اگر از 
کفش خارجی و یا کفش چینی حرف بزنی با ناراحتی و 
حتی برخورد تند کسبه روبه رو می شوی که اگر غیرت 
ملی داری باید کفش ایرانی بخری، کفشی که به دست 

تولیدکنندگان داخلی تولید شده است.
وقتی با محمدعلی صاحب این فروشگاه صحبت می کنم 
می گوید: چند سال پیش زمانی که شاهد افزایش ورود 
کاالهای چین��ی بی کیفیت به کش��ور بودیم، این ترس 
وجود داش��ت که بازار کفش تبریز نیز از دس��ت برود، 
اتفاق��اً در برهه هایی نیز ش��اهد ورود کفش های چینی 
بی کیفیت در این بازار بودیم که بالفاصله به همت مردم و 
کسبه تبریز این معضل حل شد و خوشبختانه هیچ کفش 
چینی در این بازار به فروش نمی رسد و فقط و فقط کفش 
ایرانی. او می افزاید: در تبریز بهترین کفش های چرمی 
تولید می شود که هم کیفیت مناسبی دارد، هم اصالت 
خوبی دارد و هم این که قیمت بسیار مناسبی دارد و از 
همه مهم تر به دست جوانان همین مرز و بوم تولید شده و 
از طریق تولید و فروش این کفش ها بسیاری از خانواده ها 
کسب درآمد می کنند بنابراین همه باید حمایت کنند تا 

کارگاه های تولید کفش در تبریز تعطیل نشود.
محمدعلی در پایان صحبت هایش خاطرنشان می کند: 
وقتی ما کاالی خارج��ی بخریم در حقیقت به دس��ت 
خودمان زمینه بیکار ش��دن یک یا چند جوان را فراهم 
کرده ایم و اگر همه بخواهن��د کاالی خارجی بخرند آن 
وقت باید شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه های 
داخلی یکی پس از دیگری باشیم و خدا نکند آن روز را 

ببینیم.

 صنایع دس�تی، کاالی تمام ایرانی
در این میان به طور حتم صنایع 
دستی و هنرهای سنتی یکی از 
مهم ترین حوزه کاالهای تولید 
داخ��ل اس��ت ک��ه کار دس��ت 
هنرمن��دان ایران��ی ب��وده و از 

زیبایی و اصالت خاصی برخوردار اس��ت.
خوش��بختانه در ای��ن ح��وزه ش��اهد اقب��ال 
خریداران هس��تیم. هرچن��د کاالهای چینی 
بی کیفیت بالی ج��ان این حوزه اس��ت و در 
حالی که صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی از 
زیبایی خاصی برخوردار اس��ت ام��ا به خاطر 
قیمت کم کاالهای چینی این دسته از کاالها 

پرفروش  هس��تند.
س��میه یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی 
ایرانی است که با کمک همسرش کیف چرمی 
تولی��د می کن��د. او می گوید: خوش��بختانه از 
وقتی این کار را ش��روع کردیم با فروش بسیار 
خوبی روبه رو ش��ده ایم به گونه ای که با حضور 
در ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات توانستیم 
مشتری های بس��یاری جذب کنیم و کاالهای 

خود را به فروش برس��انیم.
او می افزاید: نگرانی که در این خصوص وجود 
دارد فروش کاالهای بی کیفیت چینی است که 
خیلی راحت وارد می شود و با قیمتی ارزان به 
فروش می رسد. برخی از افراد با دیدن قیمت 
فریب می خورند، ام��ا واقعیت این اس��ت که 
کیفیت این کاالها به هیچ وجه قابل مقایسه با 

کاالهای زیبای ایرانی نیس��ت.


