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 ساماندهی شغل های سیار 
تعریف شغل جدید نیست

رییس کمیته اجتماعی شــورای شهر تهران 
گفت: ساماندهی شغل های ســیار تعریف شغل 

جدید نیست.
الهام فخاری، عضــو و رئیس کمیته اجتماعی 
در جلسه صدوبیست و سوم شــورای شهر تهران 
به عنوان موافق طرح ســاماندهی مشــاغل سیار 

وبی کانون در شهر تهران صحبت کرد.
عضو کمیته اجتماعی در پاســخ به کسانی که 
معتقد بودند کمیته سامان دهی سال های گذشته 
جلسه ای نداشته است، گفت: »کمیته ساماندهی 
که سال های قبل جلساتی برگزار نکرده بود  در دوره 
پنجم شورا جلساتی را به همت فتاحیان و تحصیلی 
با کمیته اجتماعی برگزار و سعی کرده با لحاظ کردن 
حقوق  ذی نفعان مختلف به موضوع رسیدگی کند.« 
فخاری درباره ساماندهی مشاغل سیار توضیح 
داد: »مسلم است بعضی از مشــاغل  در دوره های 
تاریخی و  زمانی تعریفی نداشته است. مسائلی در 
دهه های ســی و چهل معنادار بودند که اآلن معنا 
ندارند. برای نمونه در قانون شــهرداری آن زمان از 
چگونگی نگهداری احشام صحبت شده درصورتی که 
اآلن موضوعیت ندارد.   وی معتقد است باید شرایط 
جدید را پذیرفــت و برای ســاماندهی آن برنامه 
داشت: شغل هایی هســت که ده بیست سال قبل 
وجود نداشته اما با توســعه فناوری و این شغل ها 
ایجادشده اند و باید قبول کنیم شرایط جدیدی در 
شهر هست و از این زاویه به موضوع نگاه کنیم آن چه 
تهدید به حســاب می آید به فرصت تبدیل شود و 
این از راه ساماندهی شــرایط ممکن است. رئیس 
کمیته اجتماعی گفت: در این طرح ما با ساماندهی 
مشاغل سیار و بی کانون مواجه هستیم. این موضوع 
در مصوبات قبلی وجود نداشــته است. جلساتی را 
کمیته اجتماعی با کمیته مشارکت مردمی برای ارائه 
مصوبه داشته. این که اصالحیه ای در این مورد باشد 
یا پیشنهاد جدیدی مطرح شــود. ما ظرفیت های 
جدیدی را که از قبل فعال نبــوده یا کم تعداد بوده 
باید موردتوجه قرار بدهیم. این که به موضوعی ورود 
نکنیم واقعیتی را که در شهر هست انکار نمی کند. 
بخش های مختلف توسعه پیداکرده اند اما متولی 
مشخصی ندارد، ساماندهی نمی شود و در مؤسسات 
مختلفی کسی پاسخگوی مسائل آن نیست. فخاری 
گفت: ساماندهی مشاغل لزوماً تعریف شغل جدید 
نیست، شیوه عرضه و ارائه اســت. ازنظر صنفی و 
شغلی، شغل جدید نیست. می شــود با استفاده از 
ظرفیت های مدنی و مردمی شورا با اصناف مذاکره 

کرد و بین نهادی موضوع را حل وفصل کرد.
    

اعالم جزئیات پرداخت نقدی 
جاماندگان »بسته حمایتی« 

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با 
اعالم اتمام زمان ثبت پیامک های اعتراضی برای 
جاماندگان بسته های حمایتی، جزئیات پرداخت 

این بسته ها را تشریح کرد. 
رحیم اردالن درباره آخریــن آمار  پیامک های 
ارسال شــده از ســوی افراد جامانــده از دریافت 
بسته های حمایتی اظهار کرد: تا روز 17 بهمن که 
به  عنوان آخرین مهلت ارسال پیامک ها تعیین شده 
بود، 3 میلیون و 71 هزار و 500 نفر در دو ســامانه 

#8*142* و #8*1420* ثبت شده است.
وی تصریح کــرد: فرایند بررســی اعتراضات 
ثبت شده از سوی جاماندگان بسته حمایتی از 23 
بهمن آغاز خواهد شد و قرار است در یک بازه زمانی 
تا 29 بهمن وضعیت افراد جامانده از بسته حمایتی 
مشخص شوند و در نهایت اسامی افراد که مشمول 

طرح باشند به وزارت رفاه ارسال خواهد شد.
اردالن یادآور شد: پس از ارسال اسامی به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأمین اعتبار از 
سوی سازمان برنامه و بودجه، رقم ریالی خانواده هایی 
که مستحق بسته حمایتی باشند، واریز خواهد شد.

معاون اداری و مالی ســازمان تأمین اجتماعی 
خاطر نشــان کرد: از 17 بهمن فعالیت دو سامانه 
اشاره شده، متوقف شده و در واقع هیچ اعتراضی از 

این تاریخ به بعد ثبت نخواهد شد.
وی گفت: هم اکنون نمی توان اعالم کرد که از بین 
3 میلیون و 71 هزار و 500 نفری که اعتراض خود را 
ثبت کرده اند چه تعداد بسته حمایتی خود را دریافت 
می کنند و باید منتظر ماند تا اعتراضات بررسی و در 
نهایت اعالم شــود که از طریق شماره تلفن همراه 

خانواده ها به آن ها اطالع رسانی خواهد شد.

از گوشه و کنار

آذرفخری،روزنامهنگار

بگذاریــد از همین ســرخط بنا را 
بگذاریم بر رک و راست بودن و بگوییم 
که اغلب ما، چه وسعش را داشته باشیم 
چه نه، هنگام خرید یک کاال و به خصوص 
پوشاک، ترجیح می دهیم سراغ برندها 
و مارک های خارجــی برویم. علتش را 
هم همیشــه کیفیت بهتر مواد اولیه، 
ظرافــت در تولیــد و دوام آن جنــس 
می دانیم که خوب اگر جنســی با برند 
اصل بخریم، حتما همیــن ویژگی ها 
را دارد. ویژگی هایی کــه تولیدکننده 
ایرانــی به هــزار و یک دلیل بــه آن ها 
اهمیتــی نمی دهد و معمــوال دوخت 
مثال یک پیراهن معمولی با یک پارچه 
مشترک، به دست تولیدکننده ایرانی در 
مقایسه با دوخت همان پیراهن به دست 
تولیدکننده مثال آلمانــی و چرا راه دور 
برویم، تولیدکننــده ترک، تفاوت های 
بســیار زیادی دارد. بــه همین دلیل، 
خیلی از ما خریداران، موقع خرید قبل 
از هر کاری ســراغ برند و مارک جنسی 
که می خواهیم بخریم می رویم. و البته 
همین تمایل و اعتماد به جنس خارجی، 
خودش آغاز ماجراهای عجیب و غریبی 

در بازار ایران شده است.
مشتریمداریدیگرچیست؟

داســتان بازار ما در ایران در رابطه با 
خرید و فروش و معامله، معموال بر یک 
مدار می چرخد: فعال این مشــتری را 

رد کنم. فعال این جنس را هر طورشده 
آب کنــم. بر این اســاس، بســیاری 
از بوتیک داران و فروشــگاه های لوازم 
خانگی، دولت مستعجل اند؛ فروشگاهی 
که امروز لباس می فروشد، هفت هشت 
ماه دیگر تبدیل می کند به لوازم جانبی 
موبایل. فروشگاهی که امروز لوازم خانگی 
می فروشد، یک سال دیگر تبدیل کرده به 
بوتیک لباس مردانه یا زنانه. کسب وکار در 
بسیاری از مجتمع های تجاری، ناپایدار 
اســت. اغلب آن هایی که در کار معامله 
و خرید و فروش اند مدام از این شــاخه 
به آن شاخه می پرند و طبیعی است که 
چندان به »مشتری مداری« اعتقادی 
نداشته باشــند؛ مگر خودشــان ثابت 
هستند که بخواهند مشتری های ثابت 
هم دست وپا کنند؛ امروز هستند و دو روز 
دیگر نیستند. بر همین اساس برای شان 
معموال مهم نیســت چه جنسی با چه 
کیفیتی به مشتری تحویل می دهند. 
مهم تعداد فروش روزانه است و نه رضایت 
مشتری. پس، مشتری چرا باید دوباره 
سراغ این فروشگاه و آن بوتیک بیاید. او 
ترجیح می دهد از مجتمع های تجاری 
مشهوری که مارک ها و برندهای خارجی 
باکیفیت عرضه می کنند، خرید کند؛ 
این فروشــگاه ها هم تعویض دارند، هم 
کارت عضویت و هم تخفیف های فصلی. 
به این ترتیب، مشتری را همواره پای بند 
خود نگه می دارند و این پای بندی البته با 

رضایتی دوطرفه همراه است. 
یکمیانبربهسبکخودمان!

اما البته در این میان تولیدکنندگانی 

هم داریم که درنهایت دقت و وسواس، 
محصول خود را تولیــد و به بازار عرضه 
می کنند، محصوالتی که با نمونه های 
خارجی خــود قابل مقایســه و رقابت 
هســتند، چه در مواد اولیه و چه در نوع 
تولید و دقــت و ظرافت هایــی که در 
جنس به کار رفته است. اما از آن جا که 
بی اعتمادی بسیار زیاد است و در ذهن 
اغلب ما نهادینه شده، معموال به جنس 
تولید داخل اعتمــاد نمی کنیم و اصال 
سراغش نمی رویم. خوب حاال تکلیف 
این تولیدکننده متعهد با کاالی خوب 
و باکیفیتی که تولید کرده چه می شود؟ 
او برای پیداکردن بازار و مشــتری چه 
باید بکند؟ مســلما هر بار که مشتری 
از فروشــنده در مورد برند کاال بپرسد 
یــا خــودش آن  را روی کاال ببیند، لب 
ورمی چینــد و زیر لب یــا خیلی رک 
می گوید: این که ایرانی اســت! و بدون 
زیر و باال کــردن جنس و بی هیچ تاملی 
از خریدن آن منصرف می شود. اما یک 
ایرانی، هرگز در هیــچ برهه ای از زمان، 
خود را از تک وتا نمی انــدازد و میدان را 
به حریف واگذار نمی کند. برای چنین 
تولیدکننده ای که بــه اعتقادش، عقل 
مشــتری در چشمش اســت، یک راه 
حل بسیار مناسب و ارزان و دم دست و 
بی دردسر وجود دارد: خرید مارک ها و 
برندها از بازار کیلویی ها و دوختن و نصب 
آن روی جنس داخلی. به قول یکی از این 
تولیدکنندگان پوشاک، فقط با دوختن 
یک برند 1000 تا 2000 تومانی، قیمت 
جنسش سه برابر می شــود، او با همین 

برند ارزان، جنس تولیــد داخلش را به 
جنس خارجی تبدیل کرده و 60 هزار 
تومان را 240 هزار تومان می فروشد. و 
البته نگران درســت و نادرست چنین 
رفتارش هم نیست: خود مردم این طور 
دوســت دارند. آن ها برند می خواهند، 
ما هم برند به دست شــان می دهیم، به 

همین راحتی!   
بازارکیلوییهاوبرندهایخاص!

این بــازار معــرف حضــور اغلب 
تولیدکنندگان و حتی فروشــندگان 
هست. راسته کیلویی فروش ها، مرکز 
تولید و عرضه مارک های خارجی است. 
تابلوی »مارک فروشــی« هم بر سردر 
این مغازه ها نصب شده و کسی هم قصد 
پنهان کاری ندارد. در ایــن مغازه ها، با 
چند تومان ناقابل می شود بهترین برند 
دنیا را خرید و روی جنس دوخت و آن 
را تبدیل کرد بــه کاالی خارجی. البته 
کیفیت خود مارک هم مهم است، قیمت 
مارک بستگی دارد به کیفیتش و این که 

پارچه ای یا پالستیکی یا کائوچویی یا 
چرمی باشد.  در راسته کیلویی های این 
بازار مغازه های زیادی انواع مارک  های 
خارجــی را به صورت متری یــا رولی 
می فروشند. این لیبل ها بین 1000 تا 
2000 تومان قیمت دارند، اما دوختن 
هر کدام از آن ها روی یک پوشاک تولید 
داخل و یا حتی ترک، قیمت آن لباس 
را چندین برابر باال می برد و از آن جاکه 
مسئله مصرف کننده ارضای روانی، چشم 
و هم چشمی است، پس اصل مسئله هم 
همان لیبل و برند و مارک است نه کیفیت 
لباس. خریداران مــارک و لیبل در بازار 
پاچنار، مغازه داران و بنکداران شمال شهر 
تهران هستند. فروشنده هایی که لباس 
مارک دار تقلبی می فروشند می گویند 
اگر قرار بود لباس های مارک دار معتبر 
خارجی به دست مشتری ایرانی برسد 
قیمت های باالیی داشتند. از آن جا که 
مردم عالقه مند به خریــد لباس های 
مارک دار و شناســنامه دار هســتند، 
تولید کننــده داخلی کــه می داند اگر 
کاالیش را با مــارک ایرانی عرضه کند 
احتماال شانس فروش را از دست می دهد 
با چســباندن یک لیبل 1000 تومانی 
نه تنها کاالی خود را می فروشــد؛ بلکه 
آن  را چندین برابر قیمــت واقعی اش 
به بازار عرضه می کنــد. رئیس اتحادیه 
پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در مورد 
استفاده تولیدکنندگان ایرانی از برندها و 
مارک های خارجی روی پوشاک تولید 
داخل می گوید: »این مسئله که جنس 
خارجی درهرحال نسبت به نمونه داخلی 
برتر است ذهنیتی است که باعث می شود 
مردم دنبال جنس خارجی باشند. حتی 
اگر پوشاک ایرانی با کیفیت را باقیمت 
مناسب در اختیارشان قرار دهیم باز هم 
به خرید جنس خارجی تمایل بیشتری 
دارند.« مجتبی درودیان، ادامه می دهد: 
»در ســال های اخیر تولیدکنندگان 
خوبی درزمینــه تولید پوشــاک وارد 
میدان شــده اند که با وجود مشکالت 
زیادی مثل هزینه بــاالی تولید، باز هم 
پوشاک تولید می کنند؛ اما چون مردم 
تمایلی به خرید پوشاک ایرانی ندارند، 
همین تولیدکننده ها مجبورند از برندها 

و برچسب های خارجی استفاده کنند.
رئیــس اتحادیه پیراهــن دوزان و 
پیراهن فروشان معتقد است برخورد با 
متخلفان دراین زمینه راه حل مناسبی 
نیســت؛ چراکه باید برای اســتفاده از 
پوشــاک داخلی فرهنگ سازی شود تا 
مردم به میل و انتخاب و با اعتماد به سراغ 
نمونه های داخلی بروند و البته کیفیت 
باالی محصوالت اســت که انگیزه این 

تمایل از سوی مصرف کننده می شود. 
طراحداخلی،تولیدداخلی،

کیفیتعالی
شاید باورش سخت باشد، اما حقیقت 
دارد که ما در زمینه پوشاک، هم طراحان 
قابل و خالقــی داریم و هــم در زمینه 

دوخت. تولیدکنندگانی که همراه با یک 
یا دو طراح کاربلد و با استفاده از مواد اولیه 
باکیفیت، با دقت، وســواس و ظرافتی 
خاص، محصوالتی زیبا و مناسب برای 
خریدار ایرانی تولیــد می کنند. اینان 
البته افرادی هستند آکادمیک. وقتی با 
دو نفر از این طراحان صحبت می کنیم 
متوجه می شــویم که برای تحصیالت 
تکمیلی درزمینه طراحی پارچه و لباس، 
به کشــورهای مختلف سفر کرده و نزد 
شــرکت ها و برندهای مختلف آموزش 
دیده اند. اما همین طراحان کاربلد اعتقاد 
دارند در طراحی شان حتما عناصر ایرانی 
را در نظر می گیرند و بایــد هم این کار 
را بکنند چراکه لباس یــک ایرانی باید 
حتی شده در یک مورد جزئی نشانی از 
فرهنگ ایرانی را در خود داشــته باشد. 
آن ها به عالقه مردم به لباس های ترک 
اشاره می کنند و می گویند مردم سراغ 
لباس های ترک می روند زیرا با سلیقه 

ایرانی نزدیکی زیادی دارد. 
وقتی درباره برندها از آن ها می پرسیم 
فرزانه علی شعار یکی از همین طراحان 
لبخندزنان می گویــد: االن وضع بهتر 
شــده. همین االن ما در بازار چند برند 
کامال ایرانی داریم کــه اتفاقا طرفداران 
زیادی هــم دارند. منتهی دو مشــکل 
اساسی هنوز در رابطه با برند ایرانی وجود 
دارد؛ اول این که تبلیغات مناسبی در این 
زمینه انجام نمی شود؛ درست است که 
خود تولیدکننده و فروشگاه هایش باید 
در این زمینه فعال باشند، اما اسپانسرها 
و جشــنواره ها در معرفی پوشاک برند 

داخلی تاثیر بیشتری دارند. 
و دوم این که کار تولید داخل، با توجه 
به داخلی بودنش طبق انتظار مردم، ارزان 
تمام نمی شــود. یک تولیدی معمولی 
با تولید ژورنالی انبــوه و فله ای و با زدن 
چند مارک و برچســب، جنسش را به 
اسم جنس خارجی با قیمت ارزان تر به 
مشتری قالب می کند. در حالی که طبعا 
ما که با استفاده از مواد اولیه خوب و طراح 
و کارگر ماهر، محصولی را تولید کرده ایم، 
هزینه زیادی برای کار گذاشــته ایم و 
قیمت نهایی و تمام شده چندان به مذاق 
مشتری که به هرحال پس ذهنش این 
فکر را دارد که در حال خرید یک جنس 

ایرانی است، خوش نمی آید!

»برندبازی«مردمومشکالتتولیدداخلزمینهسازشدهاست

جلوه گری برندهای خارجی تقلبی در بازار پوشاک

یادداشت

فائزهناصح،دکترایروانشناسیعمومی

در قلمروی روانشناسی انسان محصول مجموعه ای پیچیده  
از خصوصیات ژنتیک، روان و محیطی اســت که در آن رشــد 
کرده و پرورش می یابد. مجموعه ای کــه باعث تمایز یک فرد 
از فرد دیگر می شــود؛ بنابراین در چنین جهانی که انسان ها بر 
حسب هویت جنسیتی که با آن به دنیا می آیند به دو بخش زن 
و مرد تقسیم می شوند، کسانی دیگر همچون »تراجنسی ها« 
)Transsexuals(  نیز هستند که در این دسته بندی جایی 
ندارند و از هویت جنسی متناقضی برخوردار هستند؛ انسان های 
ســرگردانی که به دنبال یافتن هویت خویش، حاضرند حتی 

نفس هم نکشند. 
ترنس ها آدم هایی از جنس ما هستند که زیر چرخ سرنوشت 
له می شوند؛ افرادی هســتند که روحشان با جسمشان فاصله 
بسیار دارد که بر اساس یک اتفاق با بدن هایی دارای روان های 

متضاد متولد شــده اند؛ به عبارتی اینان روان جنس دیگری را 
در کالبد یا بدن یک جنس دیگر حمل می کنند. حال در چنین 
شرایطی جامعه ای را درنظر بگیرید که فقط جنس مرد و زن را به 
رسمیت می شناسد و به این ترتیب دگر جنس خواهی ترنس ها 
با هنجار های جامعه مطابقت ندارد؛ این دسته از افراد به فراخور 
شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، 
فشار های روحی و روانی بســیاری از طرف خانواده، دوستان و 

اطرافیان را نیز متحمل می شوند.
با توجه به دیدگاه روانشناسی می توان گفت »تراجنسیتی« 
به تمام افرادی اطالق می شــود که احساس می کنند آناتومی 
جنسی شان با هویت جنسیتی شان و همچنین ظاهر و رفتارشان 
با نقش های جنسی که جامعه از آنان انتظار دارد، هماهنگ نیست 

که این مسئله به شدت برای ترنس ها عذاب آور است.
در قلمروی روانشناسی نکته حائز اهمیت آن است که »هویت 
جنسیتی« در دوران کودکی و محدوده سنی 3-4 سالگی شکل 
می گیرد و پس از آن غیر قابل تغییر است. هویت جنسیتی فرد 

در واقع شــامل رفتارهای بیرونی فرد در جامعه، خانواده یا در 
ذهن خود فرد است که ممکن است مردانه یا زنانه باشد. بنابراین 
»تراجنسی ها« را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: کسانیکه 
زن به دنیا می آیند، اما احساسات درونی آنها مردانه است )ترامرد( 
و در مقابل گروهی که مرد متولد می شوند و خود را زن می دانند 
)ترازن( که در هر دو گروه، این احساسات و تمایالت متضاد در 

سن نوجوانی و بلوغ  به اوج خود می رسد. 
بنابراین می توان گفت ترنس  ها در دوران بلوغ می خواهند 
خود را نسبت به آن چه در وجودشان است و جامعه آن را نمی بیند، 
ثابت کنند. مثالً فرد ترنس سکشوالی که به صورت فیزیکی مرد 
است و درونش، روحیاتش، زبانش، افکارش و ذهنیاتش زن است، 
در دوران جوانی و نوجوانی می خواهد با آرایش کردن و جلوه گری 
ثابت کند که من یک زن هستم اما فیزیک او، اجازه نمی دهند این 
موضوع را ثابت کند. در این زمینه جامعه و فرد اشتباه نمی کند، و 
بر این اساس نمی توان خرده ای به هیچ کدام گرفت. اما زمانی که 
وارد روند تشخیصی و درمانی می شود، باید جامعه کم کم این 
دســته از افراد را بپذیرد؛ زیرا این مسئله از نظر علمی، شرعی و 

قانونی اثبات شده است.
در واقع تراجنسی ها به دلیل برخورد های نا مناسب از سوی 
افراد جامعه و خانواده خویش از آسیب های روحی و روانی شدیدی 

رنج می برند که منجر به کمبود اعتماد به نفس در آنها می شود و 
به این ترتیب یک سری ضعف های روانی را در آنان بوجود می آورد. 
در حقیقت مشکالتی به تبع اختالالت هویت جنسی برایشان 
ایجاد می شــود؛ اما نه به دلیل ترنس بودن بلکه رفتار اجتماع 
و خانواده باعث بروز این مشکالت می شــود. وقتی این افراد از 
خانواده طرد می شوند، بسیاری از آن ها از شهرستان ها به تهران 
می آیند و به این ترتیب مجبورند با مشکالت و مسائل دیگری 

دست و پنجه نرم کنند.
بطور خالصه باید خاطر نشــان کرد مهمترین مســاله، 
پذیرش و درک ترانسکشوال ها توسط خانواده و جامعه است؛ 
اگر خانواده، فرد را حمایت کند، می تواند بار بسیار بزرگی را از 
روی دوش دولت و اجتماع بردارد. زمانی کــه خانواده فرد را 
حمایت نمی کند و او به اجتماع می آید، نه تنها خود تبدیل به 
یک آسیب اجتماعی می شــود بلکه ممکن است آسیب های 
اجتماعی دیگری را نیــز به وجود بیــاورد. بنابراین می توان 
گفت فرهنگ سازی، حمایت و همراهی خانواده و همچنین 
بهره گیری از جلسات مشاوره و روان درمانی متعدد فاکتور های 
مهمی هستند که به ترنس ها کمک می کند بتوانند مسیر تغیر 
را هموارتر طی کنند و راحت تر بتوانند وارد روال عادی زندگی 

خویش شوند.

نگاهی به پدیده تغییر جنسیت در جامعه

مادرزمینهپوشاک،چندبرندکامالایرانیداریمکهطرفدارانزیادیهمدارند.امادومشکلاساسیدررابطهبابرند
ایرانیوجوددارد؛اولتبلیغاتمناسبیدراینزمینهانجامنمیشودودومکارتولیدداخل،باتوجهبهداخلیبودنشطبق
انتظارمردم،ارزانتمامنمیشود.بااستفادهازمواداولیهخوبوطراحمتخصصوکارگرماهر،محصولیکهتولیدمیشود،
طبعاهزینهزیادیمیبردوقیمتنهاییوتمامشدهچندانبهمذاقمشتریکهبههرحالپسذهنشاینفکرراداردکهدر

حالخریدیکجنسایرانیاست،خوشنمیآید!

ماهمدرزمینهپوشاک،
طراحانقابلوخالقی

داریموهمدرزمینهدوخت.
تولیدکنندگانیکههمراه
بایکیادوطراحکاربلدو
بااستفادهازمواداولیهبا

کیفیت،بادقت،وسواسو
ظرافتیخاص،محصوالتی
زیباومناسببرایخریدار

ایرانیتولیدمیکنند

برایتولیدکنندهایکهبه
اعتقادش،عقلمشتریدر
چشمشاست،یکراهحل
بسیارمناسبوارزانودم
دستوبیدردسروجود
دارد:خریدمارکهاو
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