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این فرصت اشتغال را دریابید!
سال هاست اقتصاد ایران با معضل قاچاق دست
و پنجه نرم می کند .این اتفاق درباره اقالمی نظیر
پوشاکبهصورتجدیمطرحبودهوهستوتاثیر
منفی بر اشتغال در این بخش داشته است .اگر از
منظر اشتغال زایی نگاه کنیم ،صنعت پوشاک،
صنعتی مبتنی بر نیروی کار و بسیار اشتغال زا
محسوب می شود.
صنایعی از این دست با سرمایه نسبتا اندک می
توانداشتغال فراوانایجادکند.صنعتیکهتقریبا
همه زنجیره تولید آن داخلی است و حتی عمده
ماشین آالت آن نیز از داخل قابل تامین است.
از منظر فرهنگی نیز تاثیر خاصی که پوشش در
القای مفاهیم فرهنگی دارد موجب شده است
تا واردات این محصوالت به دلیل نوع طراحی
پــارچــه و دوخــت آن چــنــدان مطلوب سیاست
گذاران فرهنگی نباشد.در چنین شرایطی ،خبر
افزایش تولید 20درصدی پوشاک ،خبری مثبت
است .پیش از این گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ
بیکاری حکایت داشت که شاید بتوان بخشی
از این اتفاق را ناشی از افزایش تولید پوشاک
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گنجیکه درخانه و خانواده داریم!
یکی از نکاتی که گــاه بسیار مــورد غفلت قرار
می گیرد و آن را ناچیز و دست کم می شماریم
اهمیت و ارزشی است که توجه به خانه و خانواده
در زندگی معنوی ما دارد .اگر االن به ما بگویند
که مثال در فالن روستای خراسان شمالی یکی
از اولیای خدا زندگی می کند که از باطن خبر
می دهــد و از مغیبات می گوید بــرای دیــدن او
می شتابیم و اگر بشنویم که در فالن کتاب ذکر
و دستور و طلسمی برای حصول مدارج معنوی
هست برای به دست آوردن آن کتاب می کوشیم
اما در همین حال متوجه نیستیم که خداوند
گران بهاترین گنج ها را در خدمت به پدر و مادر یا
احسان به خواهر و برادرمان قرار داده و نمی دانیم
اثر محبت ما به همسر یا ابراز عاطفه به فرزندانمان
از برخی عبادت های سخت و دشــوار در مسیر

هکری ارباب اره ،قاضی خیالی
باشتین و جنجال تمام نشدنی روا!
مصطفوی-علی نصیریان از ابوالفتح در هزار
دستان تا قاضی باشتین در سربداران و ...هر
بیننده ای را مسحور بــازی زیبا و روان خود می
کند .بازی درخشان او به عنوان قاضی شارع در
سریال سربداران را همه به یاد داریــم  .سریالی
از یک واقعه تاریخی که از دو منظر حائز اهمیت
است؛اول،شکلگرفتنقیامیبیشترمردمیعلیه
استیالیستمگرانهایلخانانمغولوپیروزیقاطع
ایرانیان و دوم ،شکل گرفتن نخستین حکومت
شیعی در تاریخ ایــران .امــا جالب اســت بدانید
وجود شخصیت قاضی باشتین در تاریخ با اما و
اگرهایی روبه روست .در صفحه تاریخ ،گزارش
مفصلی ازشخصیتقاضیباشتیننوشتیم.فردی
که عالی جناب نصیریان نقش او را در سربداران
بازی کرده است .صفحه تاریخ( )12را بخوانید.
* یک ســال بعد از ایــن که اطالعات زیــادی از
زندگی خصوصی ثروتمندترین مرد جهان به
سرقت رفت گاردین از دست داشتن بن سلمان،
ولیعهد سعودی که هنوز با جنجال قتل و قطعه
قطعه کــردن جسد جمال خاشقچی با اره در
سفارت این کشور در ترکیه دست و پنجه نرم
می کند   در سرقت اطالعات شخصی بزوس،
موسسآمازونگزارشیمنتشرکردهاست؛بمبی
خبری که حاال همه جهان درباره اش صحبت می
کنند .طبق گزارش گاردین ،بن سلمان با ارسال
یک پیغام در «واتس َاپ ( )WhatsAppبه تلفن
بزوس ،تلفن او را هک کرده است .حاال انتشار
این گزارش در این شرایط چه معنایی و چه آثاری
دارد؟ گزارش صفحه بین الملل را بخوانید.
* همه ماجرا از حضور یک کارشناس در برنامه سالم
صبح بخیر شــروع شــد .کارشناسی که با ورود به
برنامه از میزان بیشتر از استاندارد سم آفالتوکسین
در شیرهای پاستوریزه صحبت کــرد که منجر به
سرطان می شــود .ادعایی که واکنش مسئوالن
وزارتبهداشتراهمبهدنبالداشت.اینوسطسهم
عبدا ...روا به عنوان مجری برنامه ،در دامن زدن به
شایعهشیرهایآلودهکمنبودهاستمجریجنجالی
که اگر چه دیروز سعی کرد این موضوع را جمع و جور
کند اما اقدام های عجیب در کارنامه او کم نیست .در
صفحهسینما وتلویزیوندربارهواکنشغیر حرفهای
مجری و لــزوم بــرخــورد حسابشده تر با مسائل
حساس گزارشی نوشتیم .مشروح آن را بخوانید.
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دانست .عالوه بر این یکی از نتایج مثبت افزایش
نرخ ارز (با وجود آثار منفی آن بر تورم و قدرت
خرید مردم) همین کاهش واردات محصوالت
غیرضروری و توجیه پذیر شدن تولید محصوالت
داخلی است که دربــاره پوشاک مصداق دارد.
پوشاک با وجــود ظرفیت بیش از یک میلیون
شغل ،اکنون حدود  300هزار شغل را در خود
جای داده است و هرگونه تغییر مثبت در این
صنعت ،سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری
دارد .در چنین شرایطی نگاهی به مجموعه
اقداماتی که می تواند صنایعی از قبیل پوشاک را
فعال کند ضروری است:
 -1سیاست گذاری عرصه اشتغال باید مبتنی
بر سیاست گــذاری عمودی باشد .به این معنا
که زنجیره تولید تا توزیع را در بر گیرد .حمایت
از واحدهای تولیدی در صنعتی نظیر پوشاک
باید همراه با تجمیع واحدهای خرد تحت یک
نشان تجاری مشخص باشد و بازاریابی و تبلیغات
مناسب بــرای فــروش آن ها صــورت گیرد .هم
اکنون بسیاری از واحــدهــای تولیدی خــرد با
محصوالت کیفی در این بخش وجود دارند اما
چون فاقد نشان تجاری شناخته شده ای هستند،
ترجیح می دهند که بعضا حتی با نشان تجاری
خارجی محصول خود را عرضه کنند.
 -2حمایت از تولید در این بخش باید با تکمیل
دیگر زنجیره های تولید همراه باشد .زنجیره ای
که حتی در بخش هنر و طراحی و مد نیز فعال
باشد و بتواند با استفاده از ظرفیت بی نظیر هنر
ایرانی ،محصولی متفاوت و جذاب طراحی کند.

برخی نمونه های طراحی پارچه و لباس بر مبنای
نقش های هنری ایرانی  -اسالمی نشان داده
است که چه مقدار ظرفیت هنری ما برای طراحی
پارچه و لباس جذابیت دارد.
 -3مهم ترین نکته در ایــن زمینه ،بازاریابی
برای فروش محصول در خارج از کشور ،به ویژه
کشورهای همسایه است .بازار منطقه و به ویژه
کشورهای اسالمی که به لحاظ نوع پوشش و
سلیقه هنری به ما نزدیک هستند ،باید مدنظر
قرار گیرند .حتی در بازارهای دورتر نیز چنان
که دیگر آثار هنری ایرانیان از فرش وسینما تا
موسیقی و نقاشی مورد تحسین جهان قرار گرفته
اســت ،محصوالت پوشاک نیز در تلفیق با هنر
اصیل ملی و حتی هنرهای محلی و لباس های
مبتنی بر پوشش های بومی می تواند ،در جهان
موردتوجهقرارگیرد.اینیکیازمهمترینوظایف
وزارت صمت و معاونت اقتصادی وزارت خارجه
به عنوان بازوهای تجارت خارجی و متولیان
دولتی صادرات غیرنفتی است که باید از طریق
سفارتخانه های ایران در دیگر کشورها در این
زمینه فعال باشند.در هر صورت بخشی از صنایع
داخلی که کمتر از دیگر صنایع تحت فشارهای
تحریمی قرار دارنــد ،باید در این وضعیت مورد
توجه بیشتری قرار گیرند .صنایعی که با سرمایه
گذاری اندک اشتغال فراوان ایجاد می کند و مانع
خروج ارز از کشور می شود؛ صنعت پوشاک از این
دست است .صنعتی که فراتر از اقتصاد ،جنبه
فرهنگی ،هنری و هویتی دارد و باید بیش از پیش
مورد توجه قرار گیرد.

سلوک معنوی کمتر نیست .روایات و احادیثی که
در این زمینه از رسول گرامی اسالم(ص) به دست
ما رسیده عجیب و حیرت انگیز است و انسان را به
فکر فرو می برد و نسبت به این گنج پنهان دچار
حیرت می کند .گنجی که در دسترس همه ما
هست و از آن غافلیم و گاه آن چه خود داریــم از
بیگانه تمنا می کنیم .در مستدرک الوسائل
حدیثی طوالنی هست که وقتی پیامبر اکرم(ص)
به خانه دخترشان حضرت فاطمه زهرا سالم ا...
علیها وارد شدند و دیدند که امیر مؤمنان نشسته
و در حال پاک کردن عدس است ،ایشان از دیدن
این صحنه بسیار خوشحال شدند و خطاب به امام
علی(ع) فضیلت و ارزش کار مرد در خانه را بیان
کردند .فضیلت هایی که حضرت بیان فرمودند
حــدودا یک صفحه اســت و مضامین شگفت و
عجیبی دارد.در حدیث مشهور دیگری از رسول
اکرم(ص) نقل شده که فرمودند ثواب مردی که
در خانه با مهربانی و محبت کنار زن و بچه اش
نشسته در نزد خدا از کسی که در مسجد من به
اعتکاف و عبادت مشغول باشد بیشتر است .در
توصیه هایی هم که از علما و اهل معنویت و عرفان
نقل شده همواره این نکته به عنوان یکی از اسرار

سلوک معنوی ذکر می شود که نه تنها مهربانی و
خوش اخالقی با خانواده بلکه تحمل بداخالقی
و آزار همسر از مهم ترین شرایط و مراحل سلوک
است .از یکی از عرفای بزرگ معاصر نقل کرده
اند که یک نفر به ایشان مراجعه کرد و گفت من
ختم چله زیارت عاشورا را با دستور و آدابی که
داده بودید انجام دادم و مشکل من حل نشد،
ایشان فرموده بودند که شما اگر صد بار دیگر هم
این ختم را انجام بدهی مشکلت حل نمی شود،
بعد اضافه کرده بودند که مشکل شما این است
که خانمت را می زنی! برو اول رفتار خودت را در
خانواده اصالح کن! او گفته بود که این موضوع
را غیر از خدا کسی نمی دانست و همسرم به
احــدی ابــراز نمی کرد اما آن عــارف اهل دل به
جای دستورات خاص معنوی و عرفانی یا توصیه
به اذکار و اوراد و عبادات به او دستور داده بودند تا
اخالقش را با همسر خود درست کند .اگر دنبال
مقامات معنوی و مدارج روحانی و سیر و سلوک
هستیم شاید راه نزدیکش خدمت به پدر و مادر
و مهربانی به همسر باشد .این گنج ارزشمندی
است که خداوند به همه ما ارزانــی داشته و در
دسترس همه ما قرار داده است.

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پایان یافت

ایران،قهرمان پهلوانان جهان

ایــران قهرمان سومین دوره رقابت های جهانی
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شد.
شب گذشته اختتامیه سومین رقابت های جهانی
ورزشهایزورخانهایوکشتیپهلوانیدربجنورد
برگزارشدومرشدزنگپایاناینرقابتهارابهصدا
درآورد تا ایران با کسب  146امتیاز در صدر این

بشده،
رقابتهاقرارگیرد.براساسامتیازاتکس 
تیم آذربایجان با  ۱۳۰امتیاز و تیم عراق با ۱۱۶
امتیاز ردههای دوم و سوم را به خود اختصاص
دادند.این مسابقات با حضور  ۱۰۰ورزشکار از
 ۲۱کشور از جمله کره جنوبی،لهستان،ترکیه
قبرس،اوکراین،ازبکستان و ...برگزار شد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••کسانی که تصمیم گیرنده هستید و سلیقه
ای عمل می کنید و بسته کمک معیشتی را
به قشری که محتاج اند پرداخت نمی کنید،
بدانید که این حق الناس است و خداوند از
شما راضی نخواهد بود.
•• نمی دانــم مسئوالن آیــا درای ــن مملکت
زندگی نمی کنند؟ همه چیز سه برابرشده
از خودرو و مسکن بگیرید تا اجاره بها و اقالم
خوراکی .آن وقت ،تورم را حدود ۴۰درصد
اعالم می کنند .آیا فکر می کنید با انسان
های اولیه روبه رو شده اید که هرچه بگویید
باور کنیم؟!
••لطفا جریمه نداشتن معاینه فنی رو تمدید
کنید چند بار مراجعه کردم بسیار شلوغه.
••بــارد صالحیت گسترده اصــاح طلبان
واعــتــدال گرایان بــرای انتخابات پیش رو
دیــگــربــرای هــمــگــان مــشــخــص اســـت که
اصولگرایان برنده این انتخابات هستند.
••یــارانــه معیشتی بــه مــن تعلق نگرفت
درصورتی که مستأجر هستم .ماشین هم
ندارم.
••به جای این که به گرانی وتــورم کاالهای
اســاســی بــپــردازیــد و گیر بدهید بــه قیمت
خودرو به مایحتاج مردم بپردازید .خودرو
کــاالی اساسی نیست که ایــن قــدر مطلب
درباره آن می نویسید .بدون خودرو می توان
زندگی کرد اما بدون غذا و پوشاک قطعا خیر.
••دوســت عزیز که در  ۵۰سالگی از محل
کارتان اخــراج شدید! تا امثال خــاوری ها،
شبنم نعمت زاده ها،هادی رضوی ها و...
دیگه که تعدادشان کم هم نیست تواین
مملکت هستند جایی واسه شنیدن حرف
مامردم نیست.
••هموطنی که با لحنی تند به آقای الریجانی
میگویید مگر چه کاره ای که در کار شورای
نگهبان دخالت می کنید؟ ایشان رئیس
مجلس است .شما چه کاره اید که نظر می
دهید؟
•• وقتی قیمت خودرو ازاین پایین ترنمیاد
پس مقاله نوشتن کاری بیهوده وعبث است

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و باعث مسخره کردن روزنامه وزین خراسان
میشود .خودتون را الکی وبیهوده ضایع
نکنید.
••ظاهرا مسئوالن سایت دیوار تصمیم ندارند
به مسئولیت های اجتماعی و اخالقی خود
عمل کنند چون همچنان برخی افراد سودجو
و مغرض اقــدام به ارســال آگهی های کمک
کردن در این سایت و اپلیکیشن می کنند.
••کمبود نقدینگی دولت را همیشه در بهمن
و اسفند ملت باید پرداخت کنند هر روز با یک
ترفند باید از جیب مردم پول بردارند .یک
روز بازی با دالر یک روز جریمه بدون الصاق
قبض ،یک روز با جریمه روزی  50هزار تومان
بابت معاینه فنی و ...بیچاره ملت.
•• واقعا متاسفم بابت زنده پخش نشدن برنامه
جهان آرا .انصافش این است که این برنامه
زنده پخش شود و در هر برنامه ای یک نماینده
از دولت مرتبط با بحث حضور داشته باشد نه
این که برنامه را از جذابیت بیندازند تا مبادا
به دولت بربخورد.
•• چرا بانک تجارت مبلغ  ۱۰هزار تومان از
حساب دارندگان حساب رو بلوکه می کنه و
اجازه برداشت نمی ده؟ مسئوالن بانک این
کار غصب و حرام هست .این بار دوم است که
بنده درباره این موضوع پیام میدم.
••چــه نــهــادی باید بــه تخلفات کامیونت ها
ونیسان های توزیع کننده لبنیات گوشت و
دیگر مــواد غذایی رسیدگی کند؟ سد معبر
می کنند ،خالف جهت توقف می کنند .دوبله
سوبله سر پیچ و هرجایی که دوســت دارنــد
توقف می کنند .مگر قانون برای این ها نباید
اعمال بشه؟
•• ب ــاوج ــود ای ـنهــمــه تبلیغ بـــرای دولــت
الکترونیک ،مسئوالن چرا برای نوبت دهی
غیرحضوری معاینه فنی خودروها کاری نمی
کنند؟ مردم چه گناهی کردند که هم باید پول
بدهند و هم وقت شان گرفته بشه و هم ازسرما
مریض بشوند .انصاف هم خوب چیزیه.
•• یــــــک کـــــاســـــب درجـــــــــه 3هـــســـتـــم
ماهانه10میلیون فــروش دارم سودمن
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میشه دو میلیون تومان .در صورتی که برای
من درآمد ماهیانه نوشتند 10میلیون تومان.
یارانه معیشتی به من تعلق نگرفته داخل
سایت هم میگه اگه اعتراض کنی یارانه ات
هم قطع میشه .کجابایدپیگیری کنیم؟
••هر روز در مسیر مدرسه خودروی پژو پالک
دولتی متعلق به اداره راه وشهر سازی بیرجند
را می بینیم که از آن برای رساندن فرزند یکی
از پرسنل به مدرسه استفاده میشه.
•• واقعا چرا باید حقوق اغلب کارکنان شرکت
نفت  ۵تا  ۱۰برابر حقوق معلمان باشه .تازه
امکاناترفاهیمتعدد،خدماتدرمانیرایگان
و  ...رو هم بهش اضافه کنید .پول فروش نفت
مملکت فقط مال اون ها که نیست.
•• با وجود ورشکستگی وسکته وفوت همسرم
وفرزند پسر بیکار تحصیل کرده و مستاجری
و قرض هاو وام های پرداخت نشده از یارانه
معیشتی هم محروم شدیم .به داد جوانان
بیکار وسن باال وازدواج نکرده ما برسید.
•• تــا حــاال آقـــای روحــانــی بــابــت کــارهــای
اشتباهش عذرخواهی کرده؟!
••نیازمند کمک معیشتی هستم .مستاجرم
و شغل درستی ندارم .بسته معیشتی به من
تعلق نگرفته بعد هم تهدید کردند که اگر
پیگیری کنید یارانه رو قطع می کنند .لطفا
رسیدگی کنید.
••بهزیستی استان! بنده معلول ومتاهل با
دوفرزند محصل بدون شغل ومسکن حدود
سه ماه است که به بنده مستمری تعلق گرفته
ومستمری یکی از فرزندانم واریــز نشده
ویارانه هم افزایش نیافته لطفا پیگیری شود.
••چرا بعضی از زنان تا مشکلی دارند مهریه
می خواهند؟ آن هم بعد از بیست و چند سال
زندگی!
••خانمی که درب ــاره آرایشگاه هــای زنانه
پیام داده بود درست گفتند باید نظارت ها
بیشتر شود .هنوز وارد نشدی برات خرج می
تراشند .یک بار می گویند موهاتو صاف کن،
یک بار می گویند ابروتو تاتو یا هاشور کن و...
هزار عیب ازت می گیرند تا پول بدهی.

وزیر ارتباطات :ماهواره ظفر تا دهه فجر پرتاب می شود
محمدی– وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در حاشیه نشست هیئت دولــت در پاسخ
به سوالی درخصوص زمــان پرتاب ماهواره
ظفر ،اظهار کرد :این ماهواره قبل از دهه فجر
پرتاب خواهد شد.به گزارش خراسان ،محمد
جواد آذری جهرمی افزود  :ماهواره ظفر سه
مأموریت دارد .مأموریت اول این ماهواره
تصویربرداری سنجشی برای حوزه کشاورزی
و بحرا نهای طبیعی است.مأموریت دوم
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مــاهــواره ظفر بــرای ارتــبــاطــات مخابراتی
تعریف شــده که بر ایــن اســاس  ۲۵۶کانال
فعال مخابراتی دارد که میتواند ارتباطات
را بــرقــرار کــنــد .مــأمــوریــت س ــوم مــاهــواره
ظفر جمع آوری اطــاعــات اســت و بخشی
از تشعشعات فضایی را که مــورد استفاده
مطالعاتی دانشمندان فضایی قرار می گیرد
جمع آوری خواهد کرد.وزیر ارتباطات بیان
کــرد :ایــن کــار یک فعالیت تحقیقاتی مهم

است و امیدواریم مأموریت ماهواره ظفر و
همچنین مــاهــواره بر سیمرغ موفق باشد.
کارشناسان در وزارت دفــاع در حــال کار
هستند و به زودی با تصمیمی که اتخاذ شده،
از طریق رسانه ملی به صــورت شفاف همه
فرایند اطالع رسانی می شود.وی افزود :از
ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد و اگر اقدام
اولیه موفق نبود ،به سرعت نسخه دوم را
برای قرار گرفتن در مدار عملیاتی میکنیم.

