ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﭘﻮﺷﺎک ،ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﺣﺠﺎب و ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ  ،از  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ،زﯾﻨﺐ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺠﺮی
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎک در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺎﻻی اﯾﺮان و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ۷۰ :ﮔﺮوه در اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﺎف
و ﺣﺠﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎدر ،ﻣﺎﻧﺘﻮ ،اﻧﻮاع ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﺠﺎب و ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺮح ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺎدر ﻧﻮ ﺑﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،از
دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺠﺎب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺠﺎب در ﻏﺮﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞاﻧﺪ .در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ  ۲۳۰ﻫﺰار
ﺷﻬﯿﺪ دارد ۱۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ ﺑﻪ ارز ﭼﺎدر اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادهاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻼم دﯾﮕﺮ ۱۸ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ،ﺻﻨﻒ دارد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
دوﻟﺘﯽﻫﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺷﻮد ،ﺳﻮد و اﺷﺘﻐﺎل زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب
و ﮐﺘﺎب ﻣﻠﯽ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس از  ۱۷ﺗﺎ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۱در
اﺗﻮﺑﺎن ارﺗﺶ ،ﺑﻠﻮار ﻧﯿﺮو زﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮوﻧﺎز آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

