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 صنعت پوشاک یهاتيظرف             روز حرف▼ 

گمرک درباره صادرات  یسخنگو یفیاهلل لطروح دیاز س یگزارش

دهنده نشان ینوعشد که به یاپوشاک کشورمان رسانه

مختلف  یهابدون نفت کشور ما در بخش یاقتصاد یهاتیظرف

ماهه  ۵در  رانیا»گزارش آمده است:  نیاست. در ا یاقتصاد

 8۵به ارزش  کتن انواع پوشا ۵4۵هزار و  2 بربالغامسال  ییابتدا

کشور جهان صادر  4۹از  شیدالر به ب ۵4هزار و  8۹6و  ونیلیم

 رانیمقصد پوشاک ا یاست که کشورها یدر حال نیکرده است؛ ا

 منیعراق و  ه،یکشور افغانستان، روس 2در سال گذشته صرفاً 

برند  نکه،یگزارش است ا نیدر ا تیز اهمآنچه حائ« بوده است.

آلمان،  ا،یهمچون استرال یاشرفتهیپ یبه کشورها یرانیپوشاک ا

 س،یکانادا، سوئ ه،یترک ا،یتالیکره، ژاپن، امارات، انگلستان، ا

 صادر شده است. تیپاکستان، دانمارک و کو

 لیپتانس ،یکارشناس یهایطبق بررس -8 :يليتحل نکات

نفر شغل است که در حال  ونیلیم 4صنعت پوشاک  ییزااشتغال

حوزه مشغول به کار هستند  نیهزار نفر در ا 066حاضر کمتر از 

است.  یپوشاک در حال حاضر خال دیتول تیدرصد ظرف ۵6و 

 86وجود دارد که  تیظرف نیاست در صنعت پوشاک ا یگفتن

در داشته باشد. ورود فعاالنه  یکشور ارزآور یدالر برا اردیلیم

مشکالت اشتغال کشور را حل کند تا  تواندیصنعت پوشاک م

 یدر کشورها -4. شودیالزم م زیکار ن یرویآنجا که واردات ن

وجود دارد؛ اما  یرشته دانشگاه 41صنعت پوشاک  یبرا هیهمسا

 یوجود دارد که بازنگر شاکرشته در صنعت پو 8تنها  رانیدر ا

مرتبط در  یهارشته ستیبایبخش ضرورت دارد و م نیدر ا

 یهااز تفاوت یکی -8گرفته شود.  یجد یاحرفهویبخش فن

نامتناسب  دیپوشاک، تول دیکشورها در حوزه تول ریکشور ما با سا

درصد  ۵6تا  26حدود  کهیطوربهبازار کشور است،  ازیبا ن

دارد؛ اما در  ییروزانه است که مصرف باال ایدنصنعت پوشاک در 

پوشاک  دیدرصد تول 06برعکس است؛ حدود  هیضق نیکشور ما ا

 یهاوشلوار و لباسمثل کت کیپوشاک کالس دیدر کشور تول

نسبت به  رانیپوشاک در ا بیترک ت،یوضع نیاست. با ا یرسم

 بامتناسب  دیپوشاک با دیحل آن، تول یمتفاوت است و برا ایدن

 شود. دیتول ازین

در صنعت  رانیا یاقتصاد یهاتیبا توجه به ظرف :یراهبرد نکته

پوشاک،  یدر حوزه طراح دیآن، با یباال یپوشاک و ارزآور

 داتیتول یسازمتوازن ،یفروشخرده یبرا یگذاراستیس ،یبرندساز

واردات، مبارزه با قاچاق و  یپوشاک در کل کشور، محدودساز

 میبردار یبلند یهاگام آزادمناطق  یهاتیسروسامان دادن به فعال

و  میرا باال ببر یسازقدرت پول میافزا بتوانهم یهاتیظرف نیتا با ا

 (یقاسم ی: علسندهی. )نومیشو ترکینزد یاقتصاد مقاومت یبه اجرا

 به مقوله حجاب ياسالم یجمهور يفينگاه تکل                گزارش روز▼

 نیکامل در ا یحجابیاز ب یتصور توانیاست و نم یرانیو عفت جزو ذات زنان و مردان ا ایح

بلکه توسط  ران،یا یاسالم یجهت است که حجاب ابتدا نه توسط جمهور نیداشت، به هم نیسرزم

که به آن اعتقاد  یمردان و زنان یضرورت دانسته شد. الزام حجاب به مفهوم عام برا کیخود مردم 

 رایاست؛ ز دیهستند، مف ایو ح یدامنو پاک رتیو غ ایکه اهل ح یکسان یندارد؛ برا یاثر رند،ندا

 یطیمح دیاست. ما نبا یاصل عقل کی یرانسانیو غ یاله ریغ انیجر کیقبت در وارد نشدن به مرا

 یترس و دلهره از منحرف شدن وجود داشته باشد. درواقع قانون برا طیمح نیکه در ا میده بیترت

 .شودیمهم وضع م نیا

درصد  ۵6شد،  یمدع شبکه چهار هیدر برنامه زاو ایرسانه، فعال «یرینص یمهد» :یخبر گزاره

نظر به  میرمستقیو غ میمستق هایشصحبتبا الزام حجاب مخالف هستند. او در  رانیمردم ا

از  یکیاستفاده کرد.  ییهااز آمار زیخود ن یادعا نیا یو برا هدر جامعه داد یاحکام اسالم یلیتعط

است. « گمان»به نام  یافکارسنجمرکز یک از آن استفاده کرد، مربوط به  یریکه نص ییهاآمار

 ادیبن»کار به عهده  نیا یمال تیکه حما دهدیارائه م یگزارش انیرانیا یدارنیمرکز گمان درباره د

را از  خودبرومند بودجه  ادیکه هم مرکز گمان و هم بن دهدیها نشان مبوده است. جستجو« برومند

NED اش را از کنگره مشخصاً بودجه که کنندیم افتی( دریدموکراس یبرا یاعانه مل ادی)بن

تنفر در  عامل پمپاژ ،یقانون حجاب را ناکارآمد، رضاخان یری. نصردیگیم ایو سازمان س کایآمر

 !جامعه و ... دانسته است

حجاب افت کرده،  تیو معتقد است رعا دیگویقانون حجاب م یاز ناکارآمد یرینص :گزاره تحليلي

 دیجزو عقا دیقانون، بلکه با فقطنهتاخت. حجاب را  نیبه همه قوان لیدل نیبا ا توانیم کهیدرحال

 انقالب؛به همه اصول  یبندیاست با عدم پا یبه آن مساو یبندیدانست که عدم پا یانقالب اسالم

از  انیم نیدر ا ی. برخاست نقضقابلهم  گریخود اصول داصل انکار شود، خودبه کی یوقت رایز

فاسد  یکه تال یبه امر اریاخت تواندیم ینظام اسالم ایاما آ ند،یگویبودن حجاب سخن م یاریاخت

تفاده از ماسک در اس اریاخت از، شودمیزده از آن دم  یاکه عده یاریاخت نیااجرای دارد بدهد؟ 

بنابراین ؛ است بوده بشر یو معنو یماد اتیح بر زنندهآسیبفقط  حجاب و...و  گرفته تا حمل سالح

 اریبا اخت یمنافات نیبه حفظ جامعه از هرگونه فساد دارد و ا یفیتکل ینگاه یاسالم یجمهور

 )نویسنده: سید حسین خاتمی( ندارد. ینیانسان در نگاه تکو یخداداد

 عراق درآمريکايي  هایشرکتمنافع                              خبر ویژه ▼

در در پارلمان عراق  یانرژ ونیسیضو کمع «یمحمود الزجراو» ،«المعلومه» یخبر گاهیپا به گزارش

فعال در  ییکایآمر هایشرکت»: تصریح کرددر کشورش،  ییکایآمر هایشرکت فعالیت توضیح

و حضور در عراق و اختصاص  تیها فعالو با وجود سال کنندیکشور خود کار م یعراق برا

 «.اندنداشتهعراق  یبرا یقیدستاورد حق چیها، تاکنون هپروژه یاجرا یبرا هاآنبه  نارید اردهایلیم

انجام  یاطالعات یهاتیحاضر در عراق، فعال ییکایآمر هایشرکت نیاز ا یبرخ» :افزود یالزجراو

وابسته  هایشرکت ریو سا ییکایآمر هایشرکت نیا مختلف حضور دارند. یهاو در پرونده دهندیم

 یبرا یستاوردد یاتیح یهابخش ریو سا یو نفت یتاکنون در بخش اقتصاد هیهمسا یبه کشورها

 تیبهبود وضع یدالر تنها برا اردیلیاز چهل م شیهفده سال گذشته ب یط بغداد عراق رقم نزدند.

 گرید یاو از چرخش بغداد به سو یریو جلوگ کایآمر یهااستیس لیاما به دل ،کرده نهیبرق هز

 نحلیکشور همچنان ال نیاز بحران برق، مشکل برق ا رفتبرون یبرا یبزرگ جهان هایشرکت

عدم  لیدلنیز عراق در پارلمان « الصادقون» ونیفراکس ندهینما «یعلسعد الخز»«. مانده است یباق

ه بحران برق در پشت پرد کایآمر: »دیگویم را سیاسی دانسته و بحران برق در عراق وفصلحل

 یاسیس اساساًمشکل برق عراق  و کشور استو اقتصاد  یزندگ یاساس انیشر برقعراق قرار دارد. 

 «.باشد یناکام در عراق باق یحکومتکرده تا  جادیآن را ا کایاست و آمر



 

 

  

 اخبار ▼

 کنيمميکند، کمک  آراييصفبه هر کشوری که مقابل رژيم صهيونيستي و آمريکا 

تشریح  ضمن ستونچهلبه مناسبت هفته دفاع مقدس در برنامه « ابوالفضل شکارچی»سردار 

است و  یو مستشار یحضور ما حضور معنو» :تصریح کرد ،در منطقه نراهبرد نظامی کشورما

 .میداشته باش یما حضور نظام ستیبنا ن ییدر جا عنوانهیچبه .میکنیدخالت نم وجههیچبه

. کنیممی یمستشار یهاکمک هاایندارند؛ ما به  رویجبهه مقاومت خودشان ارتش و ن یکشورها

افراد مجرب ما به  م،یمنتقل کن من،یعراق، لبنان،  ه،یرا به مردم سور اتمانیتجرب میبتوان نکهیا یبرا

عمل مردم و ارتش آن کشورها هستند که  دانیو در م کنندمی هاآنبه  یو کمک فکر روندیآنجا م

که در  یهر کشور»کرد:  تأکیدمسلح  یروهایارشد ن یسخنگو «.کنندمی آراییصفمقابل دشمنان 

به آن کمک  میکند، هرآنچه را بتوان آراییصف کایآمر خوارخون میو رژ یستیونیصه میمقابل رژ

 حتماً  م،یبده یبه کس گانیرا را یزیکه چ کندینم ابجیکشور ما ا یاما مشکالت اقتصاد ؛کنیممی

به  رانیا یحاتیکمک تسل رامونیکه پ یدرباره موضوعات یو «را ممکن است از ما بخرند. ییزهایچ

 دهد،ینشان م هاآنکه دشمن از  آن چیزیخالف بر منیمردم »عنوان کرد:  شود،یممطرح  منی

اند خودشان زمان ممکن توانسته نیهستند و امروز در کمتر یو دانشمند ختهیفره اریمردم بس

 هستند. شرفتهیماهر و پ اریهم بس کیپهپادها را بسازند و در جنگ الکترون ترینپیشرفتهموشک و 

و خودشان موشک و پهپاد و سالح در  میمنتقل کرد هاآنرا به  یدر حوزه دفاع یما تجربه فناور

که  یدر سفر راً یاخ» وی در خصوص روابط نظامی کشورمان با سوریه نیز افزود:« کنند. دیتول منی

بحث پدافند  نیا هیداشتند، به درخواست دولت سور هیمسلح به سور یروهایکل ن ستاد استیر

و  میدار هیقرارداد را با دولت سور نیکه ما ا میهم اعالم کرد ایشود و به دن تیقرار شد تقو ییهوا

 «.کنیممی تیهم آن را تقو حتماً

 توماني 4222ماحصل سياست ارز  ؛رانت تورم و

از  شودیشده که برآورد م عیتوز یتومان 2466دالر ارز  اردیلینخست امسال حدود پنج م مهیدر ن

اقتصاد  یایروزنامه دنبرآورد را  نیشده است. ا عیتومان رانت توز اردیلیهزار م 0۹حداقل  قیطر نیا

تومان  اردیلیهزار م 0۹ عیتوز رانت، شدت تورم کاسته شده است؟ عیتوز نیبا ا ایمنتشر کرده، اما آ

کشور در سال  ی، کل درآمد نفتوبودجهبرنامهسازمان  سیکه طبق اعالم رئ تحالی اسدر  یرانت ارز

رانت  عیدولت با توز رسدیبه نظر م نیبنابرا؛ شده است ینیبشیومان پت اردیلیهزار م ۵6معادل  ۹۹

 دایپ یدیتورم شد یاساس یکه کاالها بودهکل امسال به دنبال آن  یاز درآمد نفت شتریب یحت یارز

 اسفندماه را تجربه کردند؟ هامتیق دیرشد شد زین یاساس یکاالها ینکنند، اما چرا در عمل حت

صورت گرفته، حذف ارز  یبرآوردها بر اساس»مجلس اعالم کرده بود:  هایپژوهشمرکز  ۹1سال 

تا حدود شش درصد خواهد  کنندهمصرف متیشاخص ق شیمنجر به افزا یاساس یکاالها یحیترج

 شیمنجر به افزا تواندیکه م یحیارز ترج استیاز ادامه س یاست که تورم ناش در حالی نیشد. ا

 8۵آن تا  شیدرصد خواهد بود که افزا 88شود، در حدود  یپول هیپا یتومان اردیلیهزار م 2۵ از شیب

به نظر  یحت ،یتومان اردیلیهزار م 0۹رانت  عیبا توز زیعمل ن در است. ینیبشیقابل پ زیدرصد ن

مرکز  ینیبشیتورم قابل پ ،درنتیجهرشد کرده و  ،شده ینیبشیپ زانیاز م شتریب یپول هیپا رسدیم

 شده است. لیتحم رانیمجلس به اقتصاد ا یهاپژوهش

 عواقب بدتری داشت! پذيرفتيمنميقطعنامه را 

 یآقا 88۵۹سال  وریشهر 86» :گفته استدر گفتگو با شرق انده سپاه اولین فرم ،«جواد منصوری»

 یبه تهران آمد و با آقا نیفلسط بخشیهمان سازمان آزاد ایخارجه الفتح  ریالحسن، وز یهان

 مرحوم گذاشت. زیم یعراق را رو ینظام اتیعمل یهامالقات داشت و تمام نقشه هاشمی رفسنجانی

 یحزب جمهور یمرکز یه امام و هم در شوراانقالب، هم ب یهم در شورا هاشمی رفسنجانی

صراحت به صدریبن. میبکن یفکر دیالحسن دادند و گفت با یبا هان داریاز د یگزارش مفصل یاسالم

 نیفقط با تأم کردندیفکر م ینظام فرماندهان خبرها دروغ است. نیو ا میکنینم یما کار دیگویم

. ستین طورنیا دادیقرائن نشان م کهیدرحال اورند،یرا به دست ب یروزیپ توانندیم هاجبهه یازهاین

 .داشت یعواقب بدتر دیشا میکردینامه را قبول نماگر آن موقع قطع قطعاً 

 کوتاه اخبار ▼

 ،سازیتجاری /«یمبتذل ساز»ارت بر نظ یدعواايستگاه پاياني  ◄

به شعور مخاطب در نداشتن  نیتوه ک،یاروت هایصحنهنشان دادن 

تنها  ،یمتوال هایقسمتکردن داستان در  بندیسرهمقصه و 

و  هاسریالاز  یروزها در برخ نیاست که ا یاز مسائل یبخش

 نیا ایاما گو؛ است شیها در حال نماVODدر حال اکران  هایفیلم

 ،یبعد از آقاتهران چراکه ؛کندمی یآخر را سپر یعدم نظارت روزها

 ماینظارت بر صداوس یمجلس، عضو شورا یفرهنگ ونیسیکم سیرئ

را  یمل از ارشاد به رسانه یخانگ یهاالیبر سر تیریهم انتقال مد

و  شودیم یاست ط یانتقال مدت نیروند ا دیگویم و کندیم دییتأ

 است. رفتهیارشاد هم پذ خود

گندم/  سوء مديريتجبران  یبرا يتومان ارديليهزار م 91بودجه  ◄

 1تنها  دیبا توجه به خر»نوشت:  یدر گزارش «داناخبرگزاری »

هزار  8۵ ندهیسال آ یبرا دیتن گندم از کشاورزان، دولت با ونیلیم

هشدار  قبالً  . این رسانهودجه صرف واردات گندم کندتومان ب اردیلیم

باالتر، در  یمتیو با ق دولت ندگانیداده بود که دالالن زودتر از نما

تن  ونیلیم 8۵ کهدرحالی .گندم از کشاورزان هستند دیحال خر

 ۵۵تنها  لیاز تحو یاما آمارها حاک ،کاشته شده بوددر کشور گندم 

 به دولت است. زانیم نیدرصد از ا

زبان فاش  یعبر ایرسانهسال/  92بعد از پنهاني افشای روابط  ◄

سال قبل دفتر حافظ منافع  86از  شیاز ب یستیونیصه میرژ ؛کرد

 هارسانه نیا وم،یالیأر گزارش به .کندیرا اداره م نیدر بحر میرژ نیا

 یاقتصاد هایگام تیتقو یاز آغاز دهه گذشته برا لیاسرائ کهگفتند 

کرده  سیسأرا ت نیدفتر حافظ منافعش در بحر ،در منطقه یاسیو س

درصدد احداث  لیوزارت خارجه اسرائ ،منابع نیگفته ا به است.

امر در  نیدفتر است و ا نیمشابه ا نیبحر تختیدر منامه، پا یسفارت

 و منامه است. آویوتل انیروابط م سازیعادی هیسا

در زمان  «یمختار نادر»/ ييدستگاه قضا هيعل ديپروژه جد ◄

 یهارسانه. به جرم سرقت در زندان بوده است ،۹1آبان  حوادث

سلسله اقدامات خود در  یخارج از کشور در راستا زبانفارسی

با  ییدستگاه قضا جانبههمهمبارزه  هیعل یغاتیچارچوب پروژه تبل

دروغ  80بعد از عنوان کردن  ،فاسد یاقتصاد هایدرشتدانهفساد و 

 ،قاتل محکوم به قصاص کیپرونده  فیو تحر یافکار دیدر مورد نو

که از  «ینادر مختار»به نام  یزندان کیکه  انددهش یمدع راًیاخ

 بود، در زندان فوت کرده است. ۹1اغتشاشات آبان  رشدگانیدستگ

 ریالوروف وز /؟!شوديمهر لغو م 21 رانيا يحاتيتسل ميتحر ◄

پس از به سر آمدن  رانیا یحاتیتسل میتحر» گفت: هیخارجه روس

ماه اکتبر( لغو خواهد  81) یمهرماه سال جار 4۵موعد آن در روز 

 «اعمال نخواهد شد. خیتار نیپس از ا یتیمحدود گونهچیشد و ه

غیبت فردی که اعالم کرده است  :(43احکام سياسي )سؤال  ◄

 ؟چه حکمی دارد ،دنکن بتیپشت سر من غ توانندکه افراد می

 لیدر،سایت ) ست.حتی در فرض سؤال، غیبت حرام ا: پاسخ

 (0/۹/88۹۵ استفتاء


