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این جا شعبه های مختلف حراجی های معروف و بزرگ
کریستی و ساتبی لندن ،نیویورک ،پاریس یا حتی دبی
نیست که در شیک ترین محیط بتوانی آثار عتیقه و رنگارنگ و
کم نظیرازشمالآفریقاتاخاورمیانهوشبهقارههندراپیداکنی.این
جاگوشه ایازتهرانشلوغ،داخلپارکینگیاستکهفقطیکروز
بهمافرصتمی دهدباانواعواقساموسایلقدیمیوسنتیدرتاریخ
سیرکنیم.ازدیدنوخریدنیکپیپگرفتهکهفروشندهباآبوتاب
تعریفمی کند:روزگاریناصرالدینشاهفقطیکباربهآنپکزده
استتاقلیانیکهمظفرالدینشاهدرحرمسرادرکناربساطعیشو
نوش خود چاق کرده یا حتی آفتابه ای مسی که خدا می داند چند
سالپیشوتوسطچندنفراستفادهشدهواکنونازپارکینگپروانه
در مرکز پایتخت سردرآورده است .شاید قدیمی ها حتی فکرش را
همنمی کردندهمینآفتابهمسیدربوداغانکهآنموقع هاچند
ریالی بیشتر ارزش نداشت اکنون با کلیچانه زدندریکحراجی
 ۶۰هزارتومانبهفروشبرسد.

▪ ▪جمعهبازاریدردلتاریخ

علی قلی خان مخبرالدوله از رج��ال قاجاریه وقتی به دستور
ناصرالدین شاهوباارسالیکنامه،مامورکشیدنخطتلگرافبین
تهران و سلطانیه(زنجان) شد ،لقب مخبرالدوله گرفت و از آن جا
که خویشاوندان او در همان حوالی زندگی می کردند عنوان چهار
راه مخبر الدوله از همان زمان بر این مکان باقی ماند .اکنون در دل
همینچهارراهمعروفبساطحراجیاجناسقدیمیوعتیقهازهر
جنسونوعیبرپاست.دورازذهننیستاگردرالبه الیعتیقهجات
وکاالهایهنریکهدراینجابه فروشمی رسدبگردیموهمان نامه
ناصرالدین شاه به این رجل قاجار را پیدا کنیم .سال هاست که در
مخبرالدوله یعنی جایی بین خیابان جمهوری و سعدی این بساط
هنریوقدیمیدرجمعهبازارپارکینگپروانهبرپاست.جالباست
کهفکراولیهایجاداینجمعهبازارازحدود۲۰سالپیششکلگرفت
و البته عملیاتی شد .این نکته را معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  ۱۲که خودبانی این کار بوده می گوید .به گفته
محمدباصریحدود ۲۰سالپیشهسته هایاصلیاینبازاریعنی
انگشتر فروش ها و تسبیح فروش ها ،اطراف بازار تهران سد معبر
می کردند و از آن جا که شهرداری با سد معبر مخالف است ،همان
زمانبندهپیشنهاددادمبازاریتشکیلشودکهحداقلهفته اییک
روزاینافرادبتوانندفعالیتداشتهباشند.اینتصمیمموردموافقت
قرارگرفتودرسال۱۳۷۲یکزمینخاکیدرانتهایناصرخسرو
را انتخاب کردیم و تعدادی از این افراد در آن جا مشغول به فعالیت
شدند.ازسال ۱۳۸۰هممکانجمعهبازارتغییرکردوبهپارکینگ
پروانهمنتقلشد.بههرصورتاینکارباعثشدمسئلهسدمعبرکه
نقطه ضعف بود با نظارت شهرداری تبدیل به نقطه قوت شود .طی
این  ۲۰سال هم این حراجی تقریب ًا هر جمعه برپا شده و این افراد
فرصتیبرایبهدستآوردنروزیداشتند.

▪ ▪جمعه هاتعطیلنیست

روزهایجمعهبهنظرروزتعطیلاستامادرحوالیمخبرالدولهکارو
کاسبیرونقیداردکهنگوونپرس.ازتقاطعخیابانسعدیوخیابان
جمهوریکهکمیبهسمتغرببیاییدتابلویبزرگپارکینگپروانه
والبتهتابلوییکوچک ترباعنوان«جمعهبازارپروانه»کام ً
المشخص
است.جاییکنارپاساژیباهمینناموراحت ترینراهبرایرفتنبه
جمعهبازاراستفادهازمترواستوجمعه بازار،آنقدربهشلوغیاین
منطقهکمککردهاستکهجابرایپارکخودرویشخصینیست
ودرروزجمعهاغلبپارکینگ هایمنطقهپرمی شود.
باصریدراین بارهمی گوید:کاردرروزجمعهکهروزیتعطیلاست
مشکالتی دارد که باید آن ها را بپذیریم .از جمله این که نیروهای
شهرداریبایددراینروزهمحضورداشتهباشند.ترافیکوشلوغی
هممشکلدیگرماست.
البتهسعیکرده ایمباهمکاریمامورانراهنماییورانندگیکهبه
طور ویژه از ابتدای صبح در منطقه حاضرند مشکل ترافیک را حل
کنیم .ضمن آن که با این تدبیر ،خیابان جمهوری که در روزهای
جمعهخلوتبوداالنفعالشدهومغازه دارهامانندروزهایعادی
مشغولبهکارند.ماهمباایننگاهکهمی توانباتدبیروتفکر،کارایی
روزهای جمعه را که تعطیل است تغییر داد این مشکالت را به جان
خریده ایم .به ویژه این که با وجود مشکالت جانبی ،راه ان��دازی
جمعه بازارنهتنهاکاریادارینیستبلکهدرحوزهدلاست.برای
ایجادآنهیچدستورالعملینبودهوهیچکسهمبهماتکلیفنکرده
کهاینکارراانجامدهیم.

پارکینگ محله مخبرالدوله؛ جمعه بازار شلوغ با اجناس عتیقه
فروشنده کاشی های سرامیک کوچک با طرح های عروسک
است که بر روی در یخچال نصب می شود .قیمتش را که می پرسم
می گوید« :قابلی ندارد ۳ ...هزارتومان» این کاشی های تزیینی
هنر دست همسر خانه دارش است .او هم روزهای جمعه آن ها را
برایفروشمی آورد.
فرهنگی است و معلم .روزهای جمعه را هم این گونه کسب درآمد
می کند .می خواهد حتی جمعه هایش هم بیکار نباشد .زندگی
خرجداردوبرایمردخانهجمعهوشنبهفرقیندارد.

▪ ▪اینپارکینگهمهچیزدارد

پشتکوچهبرلنمعروفوروبه رویساختمانپالسکوکهبهعنوان
دومینبنایبلندمرتبهدرایرانثبتشده،پارکینگپروانهبادوبخش
جنوبیوشمالیقراردارد.درطولروزهایهفتهاینپارکینگجای
پارک خودروهاست اما فقط در یک روز ،تغییر کاربری می دهد آن
همبرایپهنکردنبساطفروشندگانوتولیدکنندگانجمعهبازار
و پرسه زدن خریدارانی که به دنبال کاالهایی متفاوت هستند .از
اجناسقدیمیوعتیقهگرفتهتاوسایلتزیینیولباس هایسنتی
تابستانی و زمستانی و حتی گلیم و قالی و قالیچه .باصری درباره
چیدمان جمعه بازار توضیح می دهد :پارکینگ پروانه دارای ۳
طبقه و ۶کریدور است .در طبقه اول بیشتر همان کاسب های۲۰
سال پیش مشغول هستند که پیرند و وسایلی که می فروشند در
قالب همان کاالهای قدیمی آن هاست از انگشتر و تسبیح گرفته
تاعتیقه جات.
خانم هاهمدرطبقهدومکارهایتولیدیخودراعرضهکرده اندکه
بیشترلباس هایمحلیوسنتیاستوباالخرهطبقهسومبیشتربه
قشردانشجواختصاصپیداکردهاست.دانشجوهاییکههزینه های
درسوزندگیخودراازاینراهبهدستمی آورند.

▪ ▪اگرخطریمردمراتهدیدکند...

▪ ▪داخلجمعهبازارچهمی گذرد

ابتدای ورودی پارکینگ سرباالیی تندی است که راه ابتدایی
جمعه ب��ازار اس��ت .از همین ابتدا جا ب��رای س��وزن انداختن پیدا
نمی شود.بیشترفروشندگانطبقهاولاجناسقدیمیرابهفروش
گذاشته اند.چهره هایفروشندگاناینطبقهباقدمتاجناسیکه
برایفروشآورده اندآنچناناختالفیندارد.دربینبساطآن ها
شمعدان های قدیمی ،انواع و اقسام تسبیح ،سردرها و قفل های
آهنی قدیمی از همان ها که قبل ترها بر روی درهای چوبی نصب
می شد ،عینک های قدیمی و جدید که گاهی دسته یا شیشه
نداشت،پیپ هاوچوب سیگارهایداغانواستفادهشدهعتیقهبا
پایهشکستهیاخراش هایزیاد،گرامافونوصفحاتقدیمی،ظروف
مسی،آفتابه-لگنمسی،انواعساعتمچینووکهنهبامارک های
اصلیاماخرابومستعملوالبتهگاهیهمنووحداقلقابلاستفاده
دیده می شود .به هر صورت در این طبقه هرچه بخواهید پیدا
می کنید.باورکنیددمپاییپالستیکیاستفادهشدهپارهراهمبرای
فروش گذاشته بودند .قاشق محمدشاه و سماور زغالی مخصوص
آشپزخانهملکجهانخانمیاهمانمهدعلیایاگرامافون هایعصر
مظفرالدین شاهباشیپورقیفیشکلراهمدیدیمالبتهباچاشنیطنز
وبازارگرمیفروشندگانآن هاکهمی خواستندهرطورشدهبرای
جنس هایشانمشتریخوبباقیمتباالپیداکنند.

▪ ▪کاالهاییامروزیباطرح هایقدیمی

بعضی افراد برای تفریح به این بازار سر می زنند ،بعضی هم واقع ًا
خریدمی کنند،بعضیآنقدردربارهتنوعوقیمتمناسباینبازار
شنیده اند که آمده اند تا با چشم خودشان آن را ببینند .بعضی ها
هممشتریثابتاینجمعه بازارندتقریب ًاهرهفتهمی آیندومعمو ًال
همخریدمی کنند.خانمکرمیبادخترشبهجمعهبازارآمدهاست
وظروفچینیباطرح هایقدیمیراپسندیده اند.ویمی گوید:به
طرح هایقدیمیعالقهدارموبعدازپرس وجوفهمیدمکهمی توانم
وسایلیراکهنیازدارمدراینجاپیداکنم.واقع ًاهمهمینطوراست.
اینجاهرنوعوسیله ایرامی توانپیداکرد.
می پرسم فکر می کنی این ظروف چینی واقع ًا قدیمی هستند؟
شانه هایش را باال می اندازد و می گوید نمی دانم ولی حداقل
طرح هایش همان هایی است که من می خواهم .از فروشنده
می پرسم این ظروف عتیقه است یا نقش آن طرح قدیمی دارد؟
می گوید:هیچکدامعتیقهنیستند.
من اجناس عتیقه و قدیمی ن��دارم ولی طرح های آن ه��ا مانند
طرح هایظروفقدیمیاستوالبتهمنهمبهمشتری هایمدروغ
نمی گویم،اگرازمنسوالکنندپاسخمی دهم.

▪ ▪نفروشید!کالهسرتانمی رود

بازارپروانهنهتنهامکانمناسبیبرایفروشاجناسعتیقهوقدیمی
است بلکه حتی اگر جنسی قدیمی و عتیقه هم برای فروش داشته
باشیدمی توانیددراینبازاربرایآنبهدنبالخریداربگردید.البته

جمعه بازار پروانه و تدابیری از این قبیل می تواند به کارآفرینی و عرضه مستقیم هنر هنرمندان بدون آن که سود اصلی به جیب دالالن برود بینجامد.

اگربهقولمعروفآنراازشمابزخرنکنندبنابراینمراقبباشیدتا
سرتان کاله نرود .دو پسر جوان با حمل یک سماور زغالی طالیی
بزرگدنبالخریدارند.
قیمتپیشنهادیآن ها ۲میلیونتومانبودامافروشندگانمعتقد
بودند بیشتراز ۵۰۰هزارتومان برای آن پرداخت نمی کنند .یکی
دو فروشنده هم وقتی قیمت پیشنهادی سماور را از زبان جوان ها
شنیدندازخریدآنمنصرفشدند«قیمتسماورهمیناستولی
اینسماوربهدردمانمی خورد»آن طرف تربساطیکعتیقهفروش
کهکارشفقطسماوراستبرپاست.درموردقیمتیکیازسماورها
می پرسمکهنهتنهابزرگیآنسماوررانداردبلکهحتیبهزیباییو
سالمی آن هم نیست .می گوید :یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان.
قیمتشراکهمی شنومباورممی شوداگرفروشندهیکجنسعتیقه
باشیبایدحسابیکالهترابچسبی!
گوشواره ایبانگین هایسبزوزردبههمراهگردن بندوانگشتری
زیبا؛ ۹هزارتومان.می گوید:این هارامغازه دارزیر ۱۵هزارتومان
نمی فروشد .فروشنده انگشتر و گردن بند و دست بند و وسایل
تزیینی اس��ت .این وسایل تزیینی را با دخترهایش داخ��ل خانه
درست می کند و جمعه ها برای فروش م��ی آورد .از سود و بازار
فروش می پرسم ،می گوید :فروشمان بد نیست چون خودمان
تولیدمی کنیمسودشهمبهجیبخودمانمی رود.تنهاهزینه ای
که باید برای آمدن به این جا بدهم اجاره همین مکانی است که در
آن ایستاده ام که آن هم  ۱۲هزار تومان بیشتر نیست .او سپس به
خطزردیاشارهمی کندکهرویزمینکشیدهشدهومی گویدهر
قسمتازاینقطعهزردرنگ ۱۲هزارتوماناست.اگرجایکمتری
نیازداشتهباشیبا ۶هزارتومانهممی توانبخشکوچکیرااجاره
کرد .او که سرپرست خانوار است از زمانی می گوید که کارش را
از همین جمعه بازار شروع کرد یعنی حدود  ۵سال پیش «وقتی
همسرمفوتکرد،بایدازپسخرجیزندگی ۲دخترمبرمی آمدم.
ازهمانزمانشروعکردمبهتولیدوسایلتزیینیوباراهنمایییکیاز
دوستانبهاینجاآمدموخداراشکرطیاینمدتتوانسته امبخشی
ازخرجزندگیراازاینطریقتامینکنم».
معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی ش��ه��رداری منطقه  ۱۲نیز از
کارآفرینی زنان سرپرست خانوار که در این جمعه بازار مشغول
هستند به عنوان یکی از بهترین دستاوردهای راه ان��دازی جمعه
بازارناممی برد.باصریمی گوید:دربرنامهسالگذشتهماهعسل
تلویزیون،از ۲کارآفریندعوتشدهبودکهنقطهشروعفعالیتآن ها
جمعه بازار پروانه بوده و به اذعان خود آن ها شرایط زندگی شان
کام ً
ال فرق کرده است .اکنون نیز زنان سرپرست خانوار زیادی
هستند که زندگی شان از طریق همین جمعه ب��ازار می گذرد.

وی ادامه می دهد :هم اکنون بیشتراز هزار نفر روزهای جمعه در
پارکینگ پروانه مشغول کارند و با توجه به محدودیت جا  ۳۰۰نفر
هم در فهرست ذخیره اند که تعداد زیادی از آن ها را زنان تشکیل
می دهند.

▪ ▪یکروزکاریکهفتهاستراحت

در یک محدوده بزرگ ،درست کنار دفتر مسئوالن پارکینگ انواع
و اقسام سنگ های زیبا ورنگارنگ به فروش می رسد .فروشنده
آدم خوش صحبتی است .می گوید :سنگ هایم از سه هزار تومان
شروع می شود و به بیشتر از  ۲۰۰هزار تومان هم می رسد .البته
قیمت آن ها به اندازه و نوع سنگ هم ارتباط دارد .او گران ترین
سنگ هاییراکهبرایفروشآوردهالجورد،فیروزهنیشابور،یاقوت
هندی ،یاقوت افغان و از همه گران تر یاقوت برمه معرفی می کند
و البته تاکید می کند که سنگ هایی که تراش دارد حداقل  ۵۰تا
 ۷۰هزارتومانگران تراستوارزان ترینسنگیکهداردهمسنگ
فلورید است که حتم ًا همان سنگ  ۳هزار تومانی است .جالب آن
که این فروشنده سنگ های قیمتی شغل دوم ندارد و تمام هفته
بیکار است و تمام فعالیت او برمی گردد به همین یک روز فروش در
جمعهبازارپروانه.بااینوصفقطع ًا بایددرآمدشازاینشغلآنقدر
باشدکهبتواندیکهفتهفقطبخوردوبخوابد.ولیوقتیازاودرباره
میزان فروش و درآمدش در پارکینگ می پرسم ،پاسخم را با خنده
می دهد «مثل این که دلت می خواهد از من هم مالیات بگیرند؛
خیالت راحت درآمدم خوب است آن قدر می شود که یک روز کار
کنمویکهفتهبگردم».

▪ ▪دمپاییپالستیکیدستدومو ۱۲هزارتوماناجاره!

در جایی دیگر از این بازار ،یک دست دوم فروش بساط کرده است.
آنهمباچهوسایلی...دمپاییپالستیکیدستدوم،سشوارداغان
دست دوم ،کفش های خراب ،یکی دو تا پیپ مستعمل و چند جا
سوئیچیاستفادهشدهبهدردنخور.فروشندهخیلیپیراست.دلم
می خواهد از او قیمت همان دمپایی پالستیکی را بپرسم و این که
آن را از کجا برای فروش آورده! اما حوصله صحبت کردن ندارد.
فکر می کنم یعنی او هم برای فروش همین چند قلم جنس ۱۲
هزارتوماناجارهمکاندادهاست!

▪ ▪کتاب ۲۵ریالی!

خرید کتاب های دست دوم که با سلفون بسته بندی شده ،در
گوشه ایدیگرجلبتوجهمی کند.
قیمتپشتجلدتعدادیازآن هارانگاهمی کنم« ۲۵ریال ۳۰،ریال
و»...بهفروشندهمی گویمکتابهارابهقیمتپشتجلدمی فروشی؟
تعجب می کند و می خندد .می گوید :فقط  ۱۰ه��زار تومان!
در گوشه کوچکی از ب��ازار ،مرد ج��وان محجوبی نشسته است.

پارکینگبزرگپروانهدرروزهایمعمولیمحلپارکخودروهاست
ولی فقط روزهای جمعه است که این همه آدم برای خرید و فروش
در آن جمع می شوند .از لحظه ورود به پارکینگ و گذر از سرباالیی
ورودیآنوجمعیتزیادیکهبهآنواردیاخارجمی شوندمی توان
حدس زد که داخل این محوطه نه چندان عریض چه خبر است!
نمی توانم تخمین بزنم چند نفر ولی جمعیت آن قدر زیاد است که
قطع ًااگرکمیهواگرم ترشود،خریدکردنوماندندراینپارکینگ
بهاینراحتی هانیست.نداشتنسیستمتهویهیاحتینبودسیستم
ایمنی نگران کننده است .به ویژه این که همین چند ماه پیش بود
که در نزدیکی همین پارکینگ و در پاساژی  ۴طبقه آتش سوزی
گسترده ایرخداد.یکیازبازدیدکنندگانکهازمشتری هایثابت
«پروانه»استمعتقداستکهپارکینگنمی تواندجایمناسبیبرای
جمع شدن این تعداد جمعیت باشد .وی می گوید :این روزها هوا
متعادلوخوباستولیدرتابستانوزمستانآنقدرهواسردیاگرم
می شودکهحتیاگربخواهیهمنمی توانیزیاددرداخلپارکینگ
بهخریدمشغولشوی.حتیاگرحادثه ایداخلپارکینگرخبدهد
هیچکسنیستکهبهدادمردمبرسد.تنهاراهبیرونرفتنپله های
فرار پارکینگ است که آن هم باریک است و قطع ًا ظرفیت جمعیت
سالنرانداردتازهبگذریمازاینکهمردمبایدبرایاستفادهازهمین
پله هاهمبامحیطپارکینگآشناباشند.
باصری هم با این نکته که پارکینگ جای مناسبی برای جمعه بازار
نیستموافقاستاماتوضیحمی دهدکهفروشندگانوخریداران
حداقلدراینمکانسربستهازآفتابتابستانوبرفوبارانزمستان
درامانهستند.ویادامهمی دهد :باتوجه بهاینکهحدود ۱۵هزار
نفر به این پارکینگ می آیند برای تامین امنیت و امکانات رفاهی
جمعهبازارپروانهنیرویانتظامیواجراییاتشهرداریمنطقه۱۲
همکاریالزمرادارندوحتیبرایمراقبتبیشترپلیسخانم همبا
ماهمکاریدارد.دوربین هایمداربستهتعبیهشدهاستویکنفر
پزشک و یک آمبوالنس در این مکان آماده است که در صورتی که
مشکلخاصیایجادشودامکانخدمات رسانیوجودداشتهباشد.
یکمامورآتش نشانیهممرتبدرپارکینگگشتمی زندومواردی
راتذکرمی دهد.ضمنآنکهگروهیهمازنیروهایشهرداریکه
بهبیسیممجهزندبهعنوانناظرحاضرهستند.

▪ ▪مسافرتیکروزه

طبقه دوم پارکینگ به ان��واع و اقسام لباس های محلی و سنتی
اختصاص دارد .به ویژه این روزه��ا که هوا رو به گرمی می رود،
مانتوهای رنگارنگ نخی بامدل های سنتی و جدید فروش خوبی
دارد.روسری هایترکمنوشال هایتزیینشدهسنتیهمآنقدر
متنوع و زیباست که نمی دانی کدام یک را بخری .قیمت مانتوها از
 ۲۰هزارتومانشروعمی شودوبستهبهکاریکهرویآنشدهاست
قیمتآن هاافزایشمی یابد.درقسمتیدیگرهمقالیوقالیچه های
سنتیباطرح هایزیبادیدهمی شود.
تعدادزیادیازغرفه هاهمبهپارچه هاولباس هایترکمناختصاص
دارد .لباس های ترکمن که با رنگ های متنوع روی هم چیده
شده اندوکاردستهستندورومیزی هایملیله دوزیشدهکهاز۳
تا ۵۰هزارتومانمی توانیدخریداریکنید.گاهیحتیمی توانید

سرگرمی

فرش هایدست بافقدیمییاجدیدراهمدرجمعهبازارببینید.
یکی از زن��ان فروشنده می گوید فقط ب��رای روزه���ای جمعه به
تهران می آید و بالفاصله بعد از تمام شدن جمعه بازار به شهرشان
برمی گردد .این رفت وآمد یک روزه ،کار هنرمندان گنبد کاووس
است کهاز استانگلستانباکلیرومیزیسنتیدوزوسرمه دوزی
و شال های متنوع و قالیچه آمده اند و همچنین آن هایی که از
آذربایجانباکلیهنربومیآمده اند.
یک روز فروش و کسب درآمد و گرفتن سفارش کلی و جزیی قطع ًا
برایشان می صرفد که خودشان تولیدکننده باشند و خودشان هم
فروشنده.وقتیدستداللکوتاهباشدقطع ًاتولیدکنندهبارضایت
و امنیت شغلی و انگیزه کامل کار می کند و «چه کار خوبی کرده
است شهرداری منطقه  ۱۲تهران» این را یکی از این هنرمندان
آذریهممی گوید.

▪ ▪دانشجوها؛ جمعه ها کار می کنند

اما طبقه سوم پارکینگ را تقریب ًا دانشجوها اشغال کرده اند .شاید
چون جوان هستند و توانایی باال رفتن را بهتر دارند .کاالهایی که
می فروشندهمباطبقاتدیگرکام ً
المتفاوتاست.وسایلتزیینی
مشبک فلزی زیبا را پسری می فروشد که دانشجوی رشته عمران
کرج است و آن چه آورده کارهای دستی خودش و خانواده اش
است .از فروشی که می کند راضی و معتقد است برای روزهای
جمعه که همه جا تعطیلاستواوهمکاریبرایانجامدادنندارد
این گزینه بهترین راه برای پول درآوردن و هنر خود را به نمایش
گذاشتن است .کنار دست او دوست دیگرش وسایل چوبی بسیار
ظریفی را درست کرده است .چوب سیگار و پیپ های کوچک
با طراحی های ظریف و زیبا .رشته اش را نمی گوید ولی تاکید
می کند این کار را فقط از روی عالقه انجام می دهدو اص ً
ال به رشته
تحصیلی اش ربطی ندارد.
می گوید :می خواهم بدانم از آن چه که با ذوق خودم و دست هایم
می سازم چقدر استقبال می شود به ویژه آن که برای ساخت آن ها
وقت گذاشته ام و برایم بسیار ارزش دارند.
پسر جوان دیگری تعدادی گوشواره و گردن بند برای فروش آورده
است .با تلفن صحبت می کند معلوم است که خوابگاه دانشجویی
دارد .سال آخر رشته برق الکترونیک در دانشگاه آزاد قزوین است
و این هایی که آورده هنر یکی از دوستان هم اتاقی اش است .با
هم کار می کنند .دوستش هنر به خرج می دهد و می سازد و او
می فروشد .وقتی علت حضورش را در این جمعه بازار می پرسم
بی درنگ می گوید فقط برای درآمدش؛ مجبورم!
آن یکی مهندسی ورزش می خواند و تولیدکننده ساعت است.
می گوید از دو سال و نیم پیش که تولید ساعت را شروع کردم هر
هفته برای فروش به پارکینگ می آیم .کارم را از همین جا شروع
ک��ردم .این جا وطنم شده ،شاید اگر این جا را پیدا نکرده بودم
تولیدمان رونق نمی گرفت .آن دیگری دانش آموخته معماری یزد
استسفال هایرنگیقدیمیمی فروشد.ویمی گوید ۸:ساعت
از یزد می آیم و  ۸ساعت شب برمی گردم .از روزهای تعطیل هم
استفاده می کنم .باید این کار را بکنم .به درآمدش نیاز دارم.
اما با همه این ها نکته مهم در جمعه بازار پروانه مشتری مداری
آن است .این موضوع مورد تاکید معاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه  ۱۲است .به گفته باصری در جمعه بازار ،نگاه
مشتری مداری حاکم است و این نکته را به فروشندگان هم
گفته ایم .بنابراین اگر مشتری به هر دلیلی جنس خریداری شده
را هفته بعد برگرداند فروشنده ملزم به قبول آن است.
▪ ▪برنامه ها در مرحله مقدماتی است

تردیدینیستکهجمعهبازارپروانهوتدابیریازاینقبیلمی تواند
بهکارآفرینیوبهویژهبهعرضهمستقیمهنرهنرمندانبدونآنکه
سود اصلی به جیب دالالن برود بینجامد و شهرداری می تواند با
حمایت از تولیدکنندگان خوش ذوق ایرانی این کار را گسترش
بدهد .اگرچه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 ۱۲می گوید که برای توسعه جمعه بازار برنامه هایی در ذهن دارد
اما چون این برنامه ها درمرحله مقدماتی است از بازگویی آن ها
خودداری می کند.
به هر صورت آخرین روز هفته فرصتی است برای گذراندن روزی
متفاوت.بازدیدازیکپارکینگ ۳طبقهکهدرآنمی توانهمهچیز
پیدا کرد؛ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!
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