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بسیج تشکیالت انقالب اسالمی است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :تشکیالت
انقالب اسالمی بسیج اســت که توسط امــام جامعه
راهبری و هدفگذاری میشود.
به گزارش قدس آنالین ،سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا
سلیمانی در حاشیه رزمایش اقتدار بسیجیان در مشهد
افزود :برنامههای بسیج متنوع است ولی در حال حاضر

خبر
ويژه

اعزام هیئت
تجاری از
خراسان شمالی
به سه کشور
همسایه

سعید پورآبادی،
رئیس اتاق بازرگانی،
کشاورزی،
صنایع و معادن
خراسان شمالی
گفت :براساس
برنامهریزیهای
صورت گرفته قرار
است سه هیئت
تجاری تا پایان سال
به عراق ،دبی و عمان
اعزام شوند.

اولویت ایــن مجموعه مقابله با کرونا و کمک به حل
مسائل اصلی کشور است.
وی ادامه داد :رسالت بسیج در گام دوم انقالب ،تحقق
بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب مبنی بر تحقق دولت
اسالمی ،جامعهپردازی و تمدن نوین اسالمی است .این
تشکیالت مردمپایه باید در عرصههایی نقشآفرینی

سرور هادیان  10سالی است که در حوزه
صنایع دستی فعالیت دارد و در حال حاضر
سرگروه صنایع دستی در بازار ارغوان است؛
بازاری مجازی برای حمایت از هنرمندان که در
دوران کرونا بیش از پیش فعالیت خویش را ادامه

کارآفرینی
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و زندان زنان بوده است .این آموزشها شامل
چند زیرشاخه صنایع دستی ازجمله پتهدوزی،
یراقدوزی ،روباندوزی ،گلدوزی ،سرمهدوزی،
چرمدوزی و ...بوده است.
وی که به جز آموزشهای مربوط به آموزشو

میدهد.
نرگس موسوی ،متولد سال  ١٣۶۵ساکن مشهد،
کارشناس صنایع دستی است.
او میگوید :در این  10سال عمده فعالیت من کار
آموزش با میراث فرهنگی ،آموزش و پرورش

نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشوند ولی
آنقــدر هزینه رفـتوآمــد و گرفتن غرفه و مکان
استقرار باالست که برای تولیدکنندگان صرفه
اقتصادی ندارد .به طورمثال هزینه نمایشگاهی
که پیش از کرونا  ۱۰میلیون تومان بوده اکنون به
۴۰یا ۵۰میلیون رسیده است.
مــوســوی دربـ ــاره افــزایــش قیمت مــواداولــیــه در
رشتههای مختلف نیز اظهار میکند :اگرچه در
رشتههای مختلف صنایع دستی افزایش قیمت
مواد اولیه متفاوت است ولی در کار ما که عمده
آن پارچه و نخ است در این دو سال با توجه به
تحریمها افزایش دو برابری و یا بیشتر داشته
اســت .به طور مثال پارچه نیم متری از  ٢٠هزار
تومان به  ۵٠هــزار تومان رسیده و ایــن در حالی
است که این مواد اولیه تولیدات داخلی هستند.
اما برخی از مــوارد دیگر مانند رنگرزی افزایش
بیشتری داشته ،زیرا برخی رنگها از خارج وارد و
سببمیشودتولیدکنندهبانرخجدیدوگرانتری
این ملزومات را تهیه کند و قیمت محصول تمام
شده نیز افزایش مییابد .در چرم و صنایع مرتبط
با آن نیز همین مشکل وجود دارد ،متأسفانه در
هر لحظه با افزایش قیمت چرم مواجهایم ،به طور
مثال قیمت هر پا چرم معمولی از 10هزار تومان به
باالی  ٢٠هزار تومان رسیده است.

اشتغالزایی  300نفره
با نخ و سوزن

◾

◾واسطههای صادرات

دراستان

او تأکید میکند :متأسفانه باوجود بضاعتهای
هنرمندان صنایع دستی شهرمان مشکالتی بر
سر راه صــادرات وجــود دارد؛ بــرای مثال با توجه
بــه تحریمها امــکــان ص ــادرات بــه طورمستقیم
برای ما وجود نــدارد و باید ازطریق واسطه اقدام
ک ــرد و اعــتــمــاد بــه بــرخــی از ای ــن واســط ـههــا که
بهطور شخصی کار را انجام میدهند و بازار را در
دست گرفتهاند ،سخت است .درواقــع مشکل
اصلی اعتماد به واسطهها و نحوه قیمتگذاری
محصوالت است .نمونه کارهایی که کشورهای
دیگر خواستار آن هستند محصوالتی مانند
جعبه جواهرات با تکنیکهای خاصی است؛
هرچندنمونهمحصوالتتولیدشدهامامتأسفانه
با توجه به برخی مشکالت هنوز نتوانستهام آنها
را صادر کنم.

ایــن بانوی هنرمند خاطرنشان میکند :عمده
محصوالتم در دیجیکاال تهران و فروشگاههای
مشهد سفارش دارنــد و در بقیه شهرها نیز به
صورت سفارش شخصی است.

◾

◾مشکالت فروش
نرگس موسوی دربــاره مشکالت فروش توضیح
م ـیدهــد :متأسفانه مشکالتی ب ــرای فــروش
محصوالت وجــود دارد که مـیتــوان به مــواردی
چون نمایشگاههای حضوری اشــاره کرد ،زیرا با

باربری نمونه امام رضا

/1404555ط

/1406955ط

/1404447ط

درب اتومات

خودرو فرسوده

/1406949ط

09199197160

/1401649ج

/9911767ج

/1405859ط

/1404696ط
/1400938ط

/1406560ج

/9800442ط
/1404310ط

نرده لوله ای

/1400113ط

/1404309ط

/1407307ط

ایزوگام شرق

/1403011ج

/1405041ط

ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

قالیشویی و مبلشویی

حادیه

قالی شویی

قدس

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

ته���ران

قالیشویی

غزال

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

رضوی

خراسان

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

/1408135ط

/1401357ج

/1400939ط

 09151016288تبریزی

عدالتیان

قالیشویی

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

واحد نمونه سال88و89

ایام تعطیل 09155156953

 %100اسالمی
سرویس رایگان

قالیشویی

38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

مدیریت :سید علی

37649518
37339600

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976
09153212034
مدیریت روحبخش

/1400947ط

32721789-09153132504
09366484449

جل���دک

/1407070ط

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

خری��دار
زمین

/1400461ج

ایزوگام و عایقکاری

مشاورین امالک

عضو
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر درجه
یک ات

/1400971ط

تعمیرات ،تفکیک کنتور

ش����اندیز

 09151116733اکرمی

ر

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

میالد
37314600
36047576
38453887
32243239
09157007410

ف
وگری

هیچ شعبه دیگری ندارد

خرید و فروش
باغ و زمین
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

عدالتیان

38924418
32715374
38471584
37255454

شستشوی اسالمی

شستشوی کام ًال اسالمی،با دستگاههای تمام اتوماتیک ،متخصص در شستشوی
مبل شویی فرشهای دست باف و ماشینی نفیس ،رفوگری با مواد نانو
تخصصی
فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید % 100 .تضمینی
شعبه  :1بین دالوران  47و  49شعبه  :2نبش سرافرازان 8

قالی شوئی

/1406764ط

لوله کشی گاز

رحمانی 09155116372

فارمد

همه نقاط شهر 0915 123 6889، 0902 123 6889
مدیریت :مهندس یاوری مهر 38766276 ، 38792729

شستشو به روش  %100اسالمی

قالیشویی

/1407163ط

09155059144نگاری

09157033742

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

علی 36570836
09105799941

قالیشویی و مبل شویی بزرگ طوس

تاژ

/1404113ط

فوری

کیفیت وسرعت

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

گازرسانی

 09155171502برادران ایازی

کلیه لوازم منزل و اداری

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

داربست رحمتی

نقاشی نوین
09153161351

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

36011612-36011613-32792526

/1408094ط

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

گازرسانی

خریدار عادالنه

خرید و فروش

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

09151824007

داربست

جاده قدیم و سنتو

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

صدیقی

گازرسانی

36667643-09153079215

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نصب
آنتن
مرکزی
خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

داربست پردیس

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

38824494

قالیشویی استان

/1407875ط

3 6 07 2 760

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

قالیشویی و مبل شویی

/1404165ج

نقاشی نظری
09155038564

کرکره ای،راهبند

09151115493
38696868

نقاشی و کاغذ دیواری

آسانسور

شیشه ای،جکی،ریلی

09151103221-34224200

/9911741ط

بازدید رایگان،باالترین قیمت

مجری کلیه سیستم های

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش
برق و آیفون
ساختمان

/1404011ط

09038017038

 09158022533موسوی

/1406765ط

خرید خودروهای فرسوده

09153587292-38324530

/1404252پ

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

میالد ُدر

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

/1401680ط

خودروهای فرسوده

درهای اتوماتیک

تخریب ساختمان

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت:
ق ــرارداد موقت مناسب مشاغل موقت مانند
پروژههای سدسازی ،راهسازی و ساختمانی بوده
و برای کار در کارخانههایی با چندین سال سابقه
فعالیت مناسب نیست؛ تنظیم قرارداد موقت
بــرای یــک شغل دائــم در حقیقت استثمار و
سوءاستفاده از کارگر به حساب میآید.
سیدحسین رســو لــی در گ ـف ـتو گــو بــا ایسنا
درخصوص وضعیت معیشت و اشتغال کارگران
در استان اظهار کــرد :به دلیل اینکه کارگران با
قراردادهای موقت به کار گرفته میشوند ،زمانی
که کارفرما عذر آنها را میخواهد و شغل خود را
از دست میدهند ،به امید اینکه دوباره بتوانند
کار خود را به دست آورند از اعالم اخراج توسط
کارفرما ســر بــاز میزنند .بــه همین دلیل آمــار
دقیقی از تعداد کارگران بیکار شده در دوره کرونا
در دسترس نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی عنوان
کرد :متأسفانه سازمان و یا نهادی وجود ندارد
که سعی در پر کردن خأل بیکاری کارگران داشته
باشد و تسهیالت قابل توجهی برای حمایت از
قشر کارگر در نظر گرفته نشده است.
بیمه بیکاری به برخی کارگران تعلق میگیرد ،اما
اغلب کارگران به دلیل اینکه با عقد قراردادهای
موقت به کار گرفته میشوند و موقتا ًو ناپیوسته
سر کار میروند زیر پوشش بیمه بیکاری سازمان
تأمین اجتماعی قرار نمیگیرند .از این گذشته
دولت و سازمان تأمین اجتماعی توان پرداخت
این مبلغ به تمام کارگران را ندارد.

/1400535ط

09199197160

ذره بین
استثمارکارگران
با قرارداد موقت

/1404253پ

09152494232-32136393
09013563828-32136394

/1406069ط

پیمانکاری ساختمان

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

ایزوگام شرق

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

این بانوی کارآفرین تأکید میکند :به هرحال
بــحــث صــنــایــع دســتــی در هــر کــشــوری دارای
جایگاه ویــژهای است و نمیتوان به آن بیاعتنا
بــود؛ اگــر حمایتهای الزم دولتی از ایــن حوزه
صورت بگیرد میتواند نقش مؤثری در تقویت
کــارگــاههــای کوچک و افــزایــش تــعــداد شاغالن
داشته باشد.

پرورش برای بیش از ٣٠٠نفر اشتغالزایی کرده
است ،میافزاید :محصوالتی که درراستای
آموزش صنایع دستی موجب اشتغالزایی این
خانمها شده معمو ً
ال صنایعدستی روی لباس،
سجاده و جانماز ،کوسن ،رومیزی و ...بوده است.

گ��لبهار

ایزوگام شرق

پیمانکاری ساختمان

◾

◾سخن پایانی

تا آثــار مانای فرهنگی در زمینه فیلمهای سینمایی و
بازیهای رایانهای تولید کنیم ،در بحث علم و فناوری
هم پشتیبانی از تبدیل شدن ایدهها و خالقیتها به
محصوالت نافع و در زنجیره تولید از دیگر برنامههاست
و در همه این اقدامات آنهایی که مبتنی بر بیانیه گام
دوم است اولویت دارند.

1401721ج

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

شیوع بیماری کرونا لغو شــدن نمایشگاههای
حضوری مشکالت زیادی برای فروش محصوالت
هنرمندان بهوجود آورد .کاالهای ما محصوالتی
هستند که مشتریان باید آنها را از نزدیک دیده و
لمس کنند و برای آنها توضیح داده شود .هرچند
در فــروش مجازی شاید فــروش خــوب باشد اما
اعتمادسازی کــار سختی اســت .به اعتقاد من
نمایشگاههای داخلی و خارجی بهترین راه فروش
صنایع دستی است.
وی بــیــان مـیکــنــد :درحـــال حــاضــر تــعــدادی از

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

ویژهنامه 4059

کند که آن عرصهها بستر تحقق گام دوم است.
س ــردار سلیمانی بــا بــیــان اینکه ایــجــاد مسکن بــرای
نیازمندان حاشیه شهرها ،محرومان و روستاییان از
جمله اقــدامــات بسیج اســت ،اف ــزود :در هفته بسیج
ساخت  ۴۰هــزار مسکن را آغــاز کــردیــم ،همچنین در
مسائل فرهنگی و ارزشی هم صاحب رسالت هستیم

ساعتی با بانوی کارآفرینی که هنرهای دستی آموزش میدهد

این بانوی کارآفرین که درحال
حاضرباتوجهبهشرایطشیوع
کــرونــا و رکــود در ب ــازار فــروش،
تمرکز اصــل ـیاش را بــر تولید
نــمــونــه ک ــار ب ـ ـرای حــضــور در
نمایشگاههای خارج از کشور
قرار داده ،بیان میکند :درحــال حاضر عالوه بر
تولید نمونه کارهایی بــرای نمایشگاه خــارج از
کشور تولیدات صنایع دستی فاخر و سفارشی و
همچنین تابلوهای زینتی تلفیقی در داخل ایران
را هم در برنامههایم قرار دادهام.
موسوی درخصوص ص ــادرات تولیدات هنری
تصریح میکند :چند نمونهکار را به کشورهایی
از جمله ام ـ ــارات و دیــگــر کــشــورهــای حاشیه
خلیجفارس ،هلند و کانادا فرستادهام تا پس از
تأیید ،آنها را به طور بستههای کاملتر اجرا کنم.
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