ﺧﺼﻮﺻــﯽﺳﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕــﺎه ﻫــﻢ
دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ!
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﻓﮑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی -ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻤـﺎن از
ﺧﺮمآﺑﺎد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از اﺟﺎره
ﻣﺘﺮاژ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮوﺷﻨــﺪﮔﺎن ﮐﻼن ﻣﺒﻠﻤــﺎن اﺟــﺎره داده اﺳــﺖ .دﺑﯿــﺮ اﺟﺮاﯾــﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻠﯽ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻮاﺑﻂ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺮد و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ“ ،دﯾﺪه ﺷﺪن” ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻼ ً
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪود و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن در ﻣﺤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻞ و ﻓﺮش ﺧﺮم آﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﻤﻪ
ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ اﺟﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺳـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻨﯽ – دﺑﯿـﺮ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫـﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺗﻬﺮان – در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت

ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در آن ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻠﯽ را
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻮاﺑﻂ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

