
به مناسبت روز تکریم 
خانواده و بازنشستگان

آرامش اقتصادی 
حق هر سالمند است

یکی از مهم ترین ارکان جامعه 
اسالمی خانواده است. تشکیل 
خانواده از یک سو رابطه مستقیم 
و نزدیکــی با حل مشــکالت 
خانوادگی و نابه ســامانی های 
شــخصی مردم دارد، و از سوی 
دیگر نیز پیوند روشــنی با حل 

مشکالت اجتماعی دارد. 
از این رو اگر خانــواده ای دچار 
چالش شــود تاثیر مســتقیم 
بر اجتمــاع خواهد گذاشــت. 
اجتماعــی بــودن و میــل به 
زندگی با دیگــران در وجود هر 
انسان نهفته اســت. به همین 
دلیل وقتــی انســان از زندگی 
 اجتماعــی و تشــکیل خانواده 
روی گردان شود قوانین آفرینش 
را زیر پا گذاشته است و به آرامش 
الزم دست پیدا نخواهد کرد. تامل 
در آیات قرآن حاکی  از  اهمیت 
زیاد به پیوند خانوادگی، احترام 
و اکرام پدر و مــادر، و نیز توجه 
به تربیت فرزندان است. اهمیت 
تشکیل خانواده و جایگاه آن  تا 
به آن پایه است که قرآن کریم ، ...

بازار طال و سکه 97/6/24 ساعت 15:05
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,051,0004,001,000قدیم

سکه طرح 
4,422,0004,272,000جدید

2,091,0002,171,000نیم سکه

1,096,0001,111,000ربع سکه

621,000621,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,633,0001,626,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18376,980375,360 عیار

یک گرم طالی 
19397,890396,180 عیار

یک گرم طالی 
24502,640500,480 عیار

حمیدرضاگورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

ترفندهای نوشتن یک رزومه جذاب؛

نکاتی که شما را به شغل 
رویایی تان نزدیک تر می کند

به حداقل رساندن جست و جو برای یک شغل 
مناسب و مصاحبه های طاقت فرسای پی در پی، 
کار دشواری است به ویژه با توجه به این واقعیت 
که قابلیت اشتغال شما بستگی به کیفیت رزومه 

شما دارد.
راه حل چیســت؟ کارکــردن بــر روی ایجاد 
رزومه قابل توجهی که نشــان می دهد شــما 
یک کاندیدای  ارزشمند برای آن جایگاه شغلی 
 هستید و شــانس استخدام شــدنتان را باالتر 
می برد. بنابراین، چگونه رزومه قابل توجهی را 

ایجاد می کنید؟ 
ما به هفت نکته کاربردی و طالیی که شــما را 
به یک رزومه موفق و جذاب می رســاند، اشاره 

می کنیم. ...

     در گذشته چین و امروز کشورهای هندوستان، بنگالدش، افغانستان و ترکیه اقدام به تولید و صادرات فرش کرده اند ولی ایران به دلیل هزینه باالی مواد اولیه ای که به کشور وارد می شود، 
اوضاع نابه سامانی را سپری می کند.

قیمت 500 تومان

رقبایی که در جهان گوی سبقت را از ما ربوده اند؛ 

غبار بی رونقی بر تار و پود فرش اصفهان

آیا قیمت ها به ثبات می رسند؟ 

وقت کشی برای حذف دالالن مواد اولیه بطری!
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی، علیرغم گذشت یک ماه 

از پیشــنهاد حذف مرحله خرید تولیدکنندگان پریفورم از بورس، کماکان تصمیمی 
در این رابطه اتخاذ نشده اســت؛ راهکاری که می تواند عاملی برای حذف دالالن و 

دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به مواد اولیه بطری و ثبات قیمت ها باشد.
حدود یک ماه قبل فعاالن صنایع مرتبط با مواد اولیه بطری در جلسه ای اختصاصی 
با وزیــر صنعت، معدن و تجارت پیشــنهاد خــود را در مورد حــذف مرحله خرید 
تولیدکنندگان پریفــورم از بورس ارایــه و در خصوص قیمت گــذاری محصوالت 

پتروشیمی با توجه به بسته جدید ارزی دولت ...

محمــد جــواد محمدی 
فشــارکی اظهار داشت: با 
 توجه به شدت بازرسی ها
در سطح بازار و شناسایی 
انبارهــای بــدون مجوز 
آنهــا،  بــا  برخــورد  و 
ســودجویان انبارهــای 
کاالی خــود را بــه کوچه 
 و پس کوچــه هــا و منازل مســکونی

 بردند.
وی بیان داشــت: در همیــن ارتباط به 
اتحادیه امالک نامه زدیم کــه از اجاره 
دادن هر گونه منزل مســکونی به افراد 
برای انبار کاال خــودداری کنند و به ما 

اطالع دهند.
مدیر نظارت و بازرســی اصناف استان 
اصفهان تصریح کرد: همچنین از مردم 
می خواهیم هر گونه انبار کاالیی که در 
محله خود در منزل مســکونی مشاهد 
کردند با تمــاس به شــماره تلفن های 
۳۲۳۵۲۰۱۲ الی ۱۳ تمــاس بگیرند و 

گزارش بدهند.

وی خطاب بــه مردم گفت: مــردم باید 
هوشــیار باشــند که اجاره دادن منازل 
اســتیجاری خود برای انبــار کاال جرم 
و تخلف اســت و طبق قانون با مالکین 
 به شــدت برخورد و منــزل آنها پلمب 

می شود.

   شناسایی 48 انبار در طرح شناسایی 
انبارهای احتکار

محمدی از شناســایی ۴۸ انبار از زمان 
اجرای طرح شناسایی انبارهای احتکار 
شده خبر داد و با بیان اینکه این انبارها، به 
اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده 

است، ادامه داد: کاالهای شناسایی شده 
شــامل چســب کفش، کاغذ، حبوبات، 
برنج، آهن، میلگرد پوشک، لوازم خانگی، 
ورق آلومینیوم و تجهیزات پزشکی است.

وی با اشــاره بــه اینکــه ۴۰ ســال با 
بحران هــای مختلفی مواجه شــدیم و 
مشکالت رفع شده اســت، افزود: تمام 
کاالهای اساســی که مردم نیــاز دارند 
وجود دارد و هیچ نگرانی در حوزه تامین 
کاالهای اساسی نیست و تا دو سال هم 
هیچ کاالیی وارد نشــود، موجود است 
و مردم نگران تامین مــواد غذایی خود 

نباشند.

مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان:

اجاره منزل مسکونی به عنوان انبار کاال ممنوع است

تمام کاالهای اساسی 
که مردم نیاز دارند 
وجود دارد و هیچ 
نگرانی در حوزه 
تامین کاالهای 

اساسی نیست و تا دو 
سال هم هیچ کاالیی 

وارد نشود، موجود 
است و مردم نگران 
تامین مواد غذایی 

خود نباشند.

مدیر نظارت و بازرســی اصناف استان اصفهان گفت: با 
 افرادی که منزل مسکونی خود را برای انبار کاال اجاره

 می دهند طبق قانون به شدت برخورد می شود.

مهر
گـــزارش
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خـــبـــر

لزوم ایجاد جایگاه ویژه اتوبوس های اصفهان در مرز مهران
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
خواستار ایجاد جایگاه مخصوص اتوبوس های استان اصفهان در مرز مهران 

شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان، محمد علی صلواتی در جلســه برنامه ریزی، پیش بینی و ارتقا 
سطح خدمات سفرهای تابستانی و همچنین سفر زائران اربعین حسینی، 
 اظهار کرد: سکوی ویژه اتوبوس های مسافربری استان اصفهان ساماندهی 

اتوبوس ها و عدم سرگردانی مسافران را در پی دارد.
وی با اشاره به لزوم اطمینان خاطر مسافران از هزینه سفر بازگشت با اتوبوس 
و جلوگیری از بی نظمی، اضافه کرد: ایجاد  گیشــه فروش بلیط برگشت و 
 نصب نرخ نامه در معرض دیدعموم در پایانــه مهران و حتی پیش فروش 
بلیت های برگشت تا حدود زیادی به حل مشکالت شهروندان و شرکت های 

مسافربری کمک می کند.
صلواتی خواستار هماهنگی کانون انجمن های صنفی شرکت های مسافربری 
کشــور با نهادهای مختلف اعم از پلیس راه و دیگر نهادهای ذی ربط برای 

جلوگیری از بروز مشکل برای رانندگان اتوبوس ها شد.
معاون  فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان نیز در خصوص 
 تامین ســوخت مورد نیاز ناوگان های عمومی و شــخصی در پایانه کاوه و 
جایگاه های سوخت مستقر محورهای سفر زائران تمهیدات الزم را پیش 
بینی نماید.  صلواتی با بیان اینکه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
برای ارایه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی باید آماده باشند، افزود: 
سال گذشته تجربیات ارزشمندی از برگزاری مراسم اربعین کسب شد و 
امسال نیز با بهره گیری ازتجربیات گذشــته باید برای ارتقاء کیفیت سفر 

زائران برنامه ریزی شود.
وی با استقبال از استقرار ایســتگاه های امنیت و سالمت درمجتمع های 
خدماتی رفاهی در مسیر تردد زائران گفت: استقرار موکب ها یا ایستگاه های 
امنیت و ســالمت برای پذیرایی از زائران در مجتمع های خدماتی رفاهی 
بین راهی موجود در جاده های اســتان اصفهان اقدامی در راستای ارتقاء 
کیفیت سفر مردم بوده و حال و هوای معنوی این سفر را دوچندان می کند.



 آرامش اقتصادی
 حق هر سالمند است

ادامه از صفحه یک:
... یک عذر تقریبــا عمومی و بهانه 
همگانی برای فراز از زیر بار ازدواج و 
تشکیل خانواده مساله فقر و نداشتن 
 امکانــات مالــی را رد مــی کند و 
می فرماید: از فقر و تنگدستی آنها 
نگران نباشــید و در ازدواجشــان 
بکوشــید چرا کــه »اگــر فقیر و 
تنگدست باشــند خداوند آنها را از 
فضل خود بی نیاز می سازد.« حال 
چه شده که در ایران اسالمی مردم 
به قول محکم قرآن بی اعتماد شده 
و از ترس فقر ازدواج ها را به تعویق 
می اندازند؟ آیا تجمل گرایی بیش از 
حد در امر ازدواج عامل سخت شدن 

ازدواج ها شده است؟ 
خداوند فرموده اند شــرایط مالی 
ازدواج را فراهم می کنم اما در این 
آیه اشــاره ای نشــده که هر گونه 
اشراف گرایی در زمینه ازدواج حل 
خواهد شد! پس چرا جوانان ما توقع 

بیش از حد در امر ازدواج دارند؟ 
به نظر می رسد الگوبرداری جوانان 
ایرانــی در حال حاضر شــبکه ها 
تلوزیونی و زندگی سلبریتی هایی 
شده که جزو اقشــار مرفه جامعه 
هستند و هر کسی توان رقابت با آنها 

در امر تجمل گرایی را ندارد!
 الجرم ســن ازدواج افزایش یافته 
و مشــکالت بعدی به تبع ازدواج 
نکردن گریبان گیر جامعه اسالمی 

ایران شده است. 
2- کوچکتریــن نهــاد جامعــه 
خانواده اســت و بــه همین دلیل 
 آسیب پذیرترین گروه نیز در برابر 
آســیب های اجتماعــی خانواده 
است.به طوری که اکثر مشکالت و 
آسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا 
می کند و در صورت عدم پیشگیری 
و برخورد ناصحیح با آنها، به درون 
جامعه نیز رســوخ می کند. یکی 
از مهم ترین ارکان یــک خانواده 
کهنساالن آن هستند که به دلیل 
تجربه خود به عنوان منبعی از برکت 
در خانواده محســوب می شــوند. 
امروز ما بر این باوریم که آرامش و 
امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور 
را مدیون تالش های بی دریغ نیاکان 

و بزرگان مان هستیم. 
خردورزانی که طی سال های فعالیت 
خــود از هیچ کوششــی مضایقه 
نداشته و با پشتکار و سخت کوشی 
وصف ناپذیردرعرصــه آبادانــی و 
سازندگی این مرز و بوم، چرخ های 
عظیم توسعه و پیشرفت را به حرکت 
درآورده اند.از ایــن رو قدر دانی از 
زحمات بازنشستگان و سالمندان 
کشــور امری ضروری است که بر 
گردن جامعه و فرزندانشان است.  
پیامبر اعظم)ص(  فرمودند: »خوشا 
به حال کسی که به پدر و مادرش 
نیکی کند؛ خداوند عمرش را زیاد 

می کند.«
 پیرها و کهنســاالن از قدیم االیام 
 در فرهنــگ ایرانی مــورد احترام 
بوده انــد  و همواره  رســم بود که 
دردوران پیری زندگی توام با آرامش 
از سوی فرزندان برای بزرگترها رقم 
بخورد اما  سال ها است که درکشور 
پا گذاشتن به پیری مساوی است با 
هجوم آوردن مشکالت ریز و درشت 

اقتصادی. 
به نظر  می رسد انصاف نباشد فردی 
که یک عمر در جهت اهداف جامعه 
 تالش کرده اســت در کهنســالی 
این چنیــن مورد بی مهــری قرار 
گیرد. آیا حق یک سالمند نیست 
که در پیری دغدغــه حقوق بخور 
و نمیر عقب افتاده خود را نداشته 
باشــد آیــا حــق بازنشســتگان 
کشورمان نیست که حداقل در این 
 ســن با آرامش اقتصادی زندگی 

کنند؟

اقتصاد استان
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معاون عمرانی استانداری اصفهان : وضعیت آب را مدیریت کردیم
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه ما آب را مدیریت کردیم، گفت: همان سهمیه هایی 
که از گذشته بوده با توجه مضیقه های آبی امسال تعدیل شده و به بخش های مختلف تخصیص داده 

شده است، آب هیچ بخشی به بخش دیگری داده نشده است.
علی مقدس زاده با بیان اینکه آب سهمیه بندی شده است، اظهار داشت: سهمیه هر مصرف کننده ای 

مشخص است. چه مصرف کنندگان آب شرب اســتان اصفهان که پنج میلیون شهروند هستند و چه 
صنایع و محیط زیســت و انتقال به یزد؛ بنابراین براســاس حجم آبی که ذخیره شده و موجود بوده این 

سهمیه ها هم از قبل وجود داشته و هم تعدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این سهمیه بندی آب سبب شد که امسال هم به آب شرب مصرفی استان صدمه ای وارد نشده 

و جیره بندی نشود و هم اینکه صنایع دچار مشکل در تامین آب نشدند، عالوه بر این به محیط زیست آسیب جدی وارد نشد و ما این 
آب را مدیریت کردیم.

معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد: امســال اتفاق خوبی با این نوع مدیریت افتاد که خدا را شکر به هیچ بخشی آسیب جدی 
وارد نشد.

راه اندازی کارخانه 50 ساله با پنج سال حقوق معوق
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارخانه حریر نخ اصفهان که پنج ســال 

حقوق معوقه داشت و از چرخه اشتغال خارج شده بود، به حالت اولیه فعالیت خود برگشت.
 انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بازدید از کارخانه حریرنخ اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: این کارخانه پنج سال معوقه داشت و عمال از چرخه تولید و اشتغال خارج شده و به 

تعطیلی کامل رسیده بود، اما با حمایت هایی که صورت گرفت و با تجربه و استعداد مدیرعامل 
آن، کارخانه به حالت اولیه فعالیت خود برگشت.

وی با بیان این که در حال حاضر 370 نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند، افزود: حالت نشاط، 
شادابی و تداوم اشتغال را در چهره تک تک افراد حاضر در اینجا مشاهده کردیم، اضطراب و نگرانی از این که 

کارخانه دوباره با رکود مواجه شده و شرایطی ایجاد شود که افراد شاغل در اینجا با بیکاری اجباری مواجه شوند، پایان 
یافته است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با تالش های مدیرعامل کارخانه حریر نخ اصفهان، این کارخانه 
به حالت اولیه خود برگشته است و تولیداتش هم در صنعت نساجی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

حمیدرضاگورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

در همیــن ارتبــاط، گفتگویی با 
مرتضی کیــان زاد، عضــو انجمن 
طراحان نقشــه فــرش اصفهان 
داشــتیم تا به بررســی مسائل و 
مشکالت این هنرصنعت به ویژه در 
حوزه طراحی نقشه، بپردازیم که آن 

را در ذیل می خوانید:

   وضعیت شاغالن در حوزه طراحی نقشه 
فرش در اصفهان به چه صورت است؟

تولید فــرش دســتباف از طرح تا صــادرات در 
 3۶ رشــته انجام می شــود و افراد زیــادی را در 
عرصه های مختلف به خود جذب می کند هر چند 
که اکنون رونق گذشته را ندارد، به طور مثال زمانی 
که جمعیت ایران ۵۵ میلیون نفر بود هشت درصد 
از جمعیت کشور در صنعت فرش فعال بودند و از 
این راه کسب درآمد می کردند، اما اکنون حداکثر 
یک و نیم میلیون نفر شاغل در این عرصه هستند. 
طراحی نقشه فرش نیز یکی از این عرصه هاست که 
هم اکنون بیش از ۵0 نفر هنرمند به طور جدی، زیر 
نظر انجمن طراحان نقشه فرش دستباف اصفهان 
آن را پی می گیرند هرچند که شغل مستمری هم 
ندارند و این مطلب از اوضاع ناخوشایند مجموعه 

فرش ایران حکایت دارد.

   مهمترین چالش پیش روی طراحان نقشه 
فرش چیست و چه اقداماتی در این زمینه 

انجام شده است؟
چندین سال بود که انجمن طراحان نقشه فرش 
در شــهرهای مختلف دغدغه بزرگی درباره ثبت 
نقشه های فرش داشتند تا طرح هایی که در اختیار 
تولیدکننده قرار می گیرد به اسم او ثبت شده و قابل 
کپی شدن نباشد. باالخره با همت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سامانه ای زیرنظر کتابخانه ملی ایجاد 
شد تا مالکیت معنوی آثار طراحان نقشه فرش نیز 
رسمیت پیدا کرده و گام مهمی برای مقابله با سرقت 
آثار این هنرمندان برداشته شود، صاحب اثر با رجوع 
به این سامانه می تواند عکس طرح خود را بارگذاری 
کرده و به نام خود ثبت کند و انجمن نیز در صورت 

بروز تخلف از طریق اتحادیه تولید کنندگان فرش 
که اختیارات زیادی دارد، در زمینه مقابله با مجرمان 
و نیز پاسخ به مطالبات خود، اقدام می کند. با تمام 
این شرایط هنوز هم عزم جدی برای پایبندی به 
این قانون وجود ندارد و اگر امروز کسی اقدام به کپی 
نقشه های فرش کند، صاحب اثر فرایندی طوالنی را 
برای احقاق حق خود باید طی کند اما این اقدام اخیر 
باعث ترس متخلفین شده و آمار سرقت آثار کاهش 

پیدا کرده، هرچند همچنان ادامه دارد.
 با کمال تاسف شاهد هستیم یک طراح فرش هزینه 
و به ویژه زمان بســیاری صرف می کند تا طرح، 
آماده ارایه برای بافت شــود، اما متاسفانه به علت 
 copy( عدم پایبندی مناسب به قانون کپی رایت
right( در کشور به راحتی توسط برخی، از بافت 
فرش عکس گرفته شده و از طریق نرم افزارهای 
موجود به نقشه برگردانده و طرح بدون منع قانونی، 

توسط دیگران بافته می شود.

    طراحان نقشه فرش چگونه آثار خود را به 
بازار عرضه می کنند؟

 طراحــان به چند شــکل آثار خــود را به فروش 
می رســانند. عده ای از تولیدکنندگان سفارش 
 گرفته و طــرح های مــورد نظر آنهــا را تحویل 
 می دهنــد، برخی طرح فرشــی را که ترســیم 
می کنند نزد خود نگه داشته و برای فروش به افراد 
مختلف عرضه می کنند، البته عده ای هم هستند 
 که همان گونه که گفته شــد به کپی غیرقانونی 
طرح ها دســت می زنند. برای مثال بافنده هایی 
که بدون اجازه از کارفرما طــرح فرش را به نوعی 
سرقت کرده و به کسانی که در بازار فرش، کار آنها 
کپی طرح است می دهند و از این طریق زحمات 
یک طراح فرش و هزینه هایی که صاحب اثر برای 
 خرید آن انجام داده با منفعت طلبی عده ای از بین 
 می رود. در برخی موارد نیز شاهدیم که بعضی از این 
طرح ها سر از کشورهای دیگر در می آورد و به جای 
رونق صنعت فرش ایران، بافندگان دیگر کشورها از 

طرح های بی نظیر ایرانی بهره مند می شوند.

   گستردگی فعالیت انجمن های طراحان 
نقشه فرش به چه میزان است؟

انجمن های طراحان نقشه فرش که در حدود ۱0 
استان فعالیت دارند، امور آموزشی و اطالع رسانی 
خود را زیر نظر مرکز ملــی فرش انجام می دهند. 
مرکز ملی فرش نیز انجمن های سراســر کشور 
را از لحاظ مادی و مشــاوره ای تحت حمایت قرار 
 داده و حلقه وصلی میان هنرجویان رشته فرش و

 انجمن ها برای برگزاری دوره هــای کارورزی و 
آموزش های تخصصی است.

چه مالک هایی سبب تفاوت میان نقشه فرش 
شهرهای مختلف می شود؟

هر منطقــه ای مبتنی بر فرهنــگ جغرافیایی و 
مختصات جامعه شناسی خود شروع به طراحی، 
بافت و تولید فرش می کند، مثال عشــایر ذهنی 
باف هستند، از طرح های هندسی در فرش های 
خود اســتفاده می کنند و مواد به کار رفته در آن 
نیز از محصوالت خوِد عشــایر و از دل طبیعت با 
ساز و کار تماما سنتی است، اما خصوصیات فرش 
اصفهان تفاوت بســیاری دارد، تار آن از ابریشم و 
 در بافت آن به جای پرز از کرک و ابریشم استفاده 
می شود. ریزبافت تر از عشایری است، رج و تراکم 
باالیی دارد، طرح، رنگ، قدمت و اصالت منحصر به 

فرد خود را نیز دارا است.
این الگو در شــهرهای دیگر نیز رعایت می شود، 
به طور مثال در برخی شهرها نسبت به اصفهان، 
اصالت چندانی ندارد یا به جای استفاده از کرک، 
تمام ابریشم بافته می شود، برندهای بعضی شهرها 
 نیز در ســطح بین المللی شناخته شده تر است و

 بی شک مشتریان خاص خود را داشته که حاضر 
به پرداخت بهای بیشتری برای آن نسبت به سایر 

برندها هستند.

   ویژگی فرش های صادراتی در طرح و بافت 
چیست؟ آیا ایران در این عرصه حرفی برای 

گفتن، دارد؟
فرش های صادراتــی ارزش و قیمت باالتری دارد 
و خواه ناخواه طرح های مخصوص به خود را می 
خواهد؛ به طور مثال میزان ابریشم موجود در آن 
بیشتر اســت به تبع آن نیز در طرح فرش نیز باید 
ظرافت و دقت بیشتری انجام شــود. با این وجود 
وضعیت فرش در عرصه بین المللی به خاطر کم 
توجهی به صادرات آن که در نتیجه بی سلیقگی و 

سیاست های اشتباه مسئوالنی که عالقه چندانی 
به صادرات صنایع دســتی با حجم زیاد نداشتند، 
تضعیف و همین عامل باعث شد تا رقیبان ایران 
در عرصه جهانی رو به افزایش رفته و صنعت فرش 

ایران هرسال مهجورتر از قبل شود.

   فرش ایران چــه رقیبانی در بازار جهانی 
دارد؟

در گذشــته چین و امروز کشورهای هندوستان، 
بنگالدش، افغانســتان و ترکیه اقــدام به تولید و 
صادرات فرش کرده اند ولی ایران به دلیل هزینه 
باالی مواد اولیه ای که به کشــور وارد می شــود، 
اوضاع نابسامانی را سپری می کند به عنوان مثال 
هزینه تولید فرش دســتباف در کشــوری مثل 
پاکســتان حتی به نصف ایران هم نمی رسد و بی 
شک مشتریان خارجی رغبت بیشتری نسبت به 

تولیدات آنها دارند.

   مواد اولیه برای بافت فرش از کجا تامین می 
شود؟ آیا کشور به تنهایی قابلیت پاسخگویی 

به آن را دارد؟
تولید ابریشــم ایران در قســمت شــمال کشور 
انجام می شــود و حتی اصفهان نیز قبل از بحران 
خشکسالی ابریشم تولید می کرد اما اکنون عمده 
ابریشم کشــور از چین وارد می شود، قزاقستان، 
ازبکســتان و تاجیکســتان نیز از صادرکنندگان 

ابریشم به ایران هستند.
کرک نیز در کنار تولید محدودش در کشــور، از 
نیوزلند وارد می شــود، تولید کــرک در ایران به 
دلیل پرورش محدود دام و همچنین محدودیت 
واحدهای صنعتی داخلی، چندان چشمگیر نیست 

و نیازمند هزینه و امکانات زیاد اســت که البته در 
صورت تحقق، هزینه تولید فرش نیز کاهش یافته و 
حیات دوباره ای به آن خواهد بخشید. به طور مثال 
هر کیلو ابریشــم یک میلیون و 200 هزار تومان 
است که در هر مترمربع فرش دستبافت، پنج کیلو 
کرک و ابریشم اســتفاده می شود بنابراین هرچه 
ابریشم بیشــتری در بافت فرش استفاده شود، با 
افزایش قیمت ارز، هزینه های تولید را آنقدر باال 
 می برد که مشــتریان توان خرید به شکل وسیع

 را ندارند.

   آیا طراحی و تولید تابلو فرش در اصفهان 
رونق دارد؟

امروزه تولید و عرضه تابلو فرش ها رونق چشمگیری 
یافته و در ایران بافندگان تبریزی توانسته اند خود 
را به عنوان برند برتر در این عرصه معرفی کنند. در 
اصفهان نیز عده ای اقدام به تولید کردند که توفیق 
چندانی نیافتند اما در این شهر طراحان توانمندی 
هســتند که برخی از تولیدکنندگان تابلو فرش 
هنگام نیاز به طراحی نقشه های خالقانه و منحصر 

به فرد به آنها رجوع می کنند.

   چه حمایتی از طراحان نقشه فرش انجام 
می شود؟

تولید نقشه فرش زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و گردشگری است و هنرمندان فعال 
در این عرصه با معرفی نامه این سازمان به سازمان 
فنی حرفه ای مراجعه و پــس از ارزیابی های این 
سازمان، کارت مهارت فنی را دریافت کرده از طریق 
آن می توانند بیمه و مزایای هنرمندان قالی باف را 

دریافت کنند.

رقبایی که در جهان گوی سبقت را از ما ربوده اند؛ 

غبار بی رونقی بر تار و پود فرش اصفهان

فرش های صادراتی 
ارزش و قیمت باالتری 

دارد و خواه ناخواه 
طرح های مخصوص 

به خود را می خواهد؛ 
به طور مثال میزان 

ابریشم موجود در آن 
بیشتر است به تبع آن 
نیز در طرح فرش نیز 

باید ظرافت و دقت 
بیشتری انجام شود.

فرش اصفهان، این هنرصنعت دیرینه با مزیت خارق العاده خود 
برای ارزآوری و اشتغال زایی اکنون از توجه و نظرها مغفول مانده 

و روزگاری است غبار بی رونقی را بر پیشانی خود لمس می کند.
فرش اصفهان از دیرباز زبانزد خــاص و عام بوده وجایگاه آن در 
اشتغال زایی و ارزآوری استان و کشــور ما انکار ناپذیر است، از 
جمله بخش های مهم این هنرصنعت، طراحی نقشه است که نه 
تنها به عنوان یک هنر بلکه باوجود رقبای زیاد در کشــورهای 
خارجی به عنوان یک میراث ملی باید حفظ و حراســت شود.   
هرچند برخی سودجویان برای کسب درآمد خود، طرح طراحان 

را به کشورهای خارجی و رقبا می دهند.

ایمنا
گـــفت و گــو

ISFAHAN
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     در گذشته چین و امروز کشورهای هندوستان، بنگالدش، افغانستان و ترکیه اقدام به تولید و صادرات فرش کرده اند ولی ایران به دلیل هزینه باالی مواد اولیه ای که به کشور وارد می شود، اوضاع نابه سامانی را سپری می کند.

کوتاه از اصناف

هشدار بازرسی اصناف اصفهان به فروشندگان لوازم تحریر اصفهانرابطه مستقیم قیمت موبایل با نوسانات ارزی

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه 
در استان اصفهان گفت: کمبود کاال 
عامل مهمی است که به افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی 
دامن زده و در نهایت باعث شده تا قیمت ها بیش ازآنچه 

درواقعیت است افزایش یابد.

حسن میر شمشــیری در رابطه با وضعیت کلی اتحادیه صنف 
فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اظهار کرد: با 
توجه به اینکه تمام محصوالت این صنف وارداتی است و ارتباط 
مستقیمی با نوســانات ارز دارد لذا هر تغییری که در این بخش 
اتفاق افتد به صورت مستقیم بر عملکرد این صنف نیز تاثیرگذار 

است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به نوسانات ارزی مهم ترین 
مشکلی که برای فعاالن صنف فروشندگان موبایل رخ داده است، 

ناتوانی در تامین کاال برای عرضه در بازار است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت 
و همراه در اســتان اصفهان اذعان داشت: حجم تقاضا نسبت به 
گذشــته اندکی در این بخش کاهش یافته که مهم ترین عامل 
آن نیز گرانی محصوالت عرضه شده به دلیل افزایش قیمت ارز 
است اما در مقابل افت عرضه به شکل محسوس دیده می شود و 

مهم ترین معضل این صنف است.

   کمبود کاال در بازار موبایل
میرشمشیری خاطرنشان کرد: کمبود کاال نیز یک عامل مهمی 
است که به افزایش قیمت ارز در شــرایط فعلی دامن زده و در 
نهایت باعث شــده تا قیمت ها بیش ازآنچه در واقعیت اســت 

افزایش یابد.
وی در رابطه با نحــوه تامین ارز فعاالن صنف فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه گفــت: فعاالن این صنف از 
گروه یک دریافت کننده ارز خارج شدند و از این  پس ارز موردنیاز 
خود برای واردات محصوالت از طریق بازار ثانویه تامین می کنند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت 
و همراه در استان اصفهان تأکید کرد: در حال حاضر تامین ارز 
به عنوان مهم ترین معضل واردکنندگان این بخش مطرح نیست 
بلکه مشکالت گمرکی و ناتوانی در ترخیص بار به عنوان مهم ترین 

معضل این بخش شناخته شده است.
میرشمشیری در همین راستا اضافه کرد: بسیاری از واردکنندگان 
در حال حاضر بار از پیش خریداری شده خود را در گمرک دارند 
و زمانی که برای ترخیص بار مراجعه می کنند، مطلع می شوند 
که به منظور ترخیص بار باید مابه التفاوتی را پرداخت کنند و بار 

خود را تحویل بگیرند.

هر ساله در آســتانه مهر ماه، 
خرید لوازم تحریــر مورد نیاز 
دانش آموزان همچــون دفتر، 
کتاب، مداد، مدادپاک کن، خط کش و ... به دغدغه 
جدی خانواده هایی که یک یــا چند فرزند محصل 
دارند، تبدیل می شود، اما امسال شرایط به گونه ای 
متفاوت است، چرا که با افزایش نرخ کاغذ و مشکالتی 
که بر سر واردات مواد اولیه و هم چنین لوازم تحریر 
وجود دارد، مردم با گرانی قابل توجهی نسبت به سال 

گذشته روبرو هستند.

اما اینکه فروشندگان لوازم تحریر چقدر در باال بردن قیمت این 
اجناس بر اساس سلیقه شخصی شان عمل می کنند و اجازه دارند 
که قیمت کاالهای مورد نیاز بخش زیادی از اقشار محصل را باال 

ببرند، جای سوال است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در این باره گفت: 
بازرسی اصناف با نزدیک شدن به آغاز فصل بازگشایی مدارس، از 

۱۵ شهریور ماه طرح تشدید بازرسی ها را آغاز کرده است.
جواد محمدی فشــارکی افزود: این بازرســی ها با کمک ۱00 
بازرس ثابت و 24۵ بــازرس افتخاری و در مجموع 34۵ بازرس 
برای بررسی وضعیت قیمت ها در آستانه سال تحصیلی 97 انجام 

می شود.
وی با بیان اینکــه این طرح تا پنجم مهرمــاه همه روزه و حتی 
روزهای تعطیل از صبح تا شب برقرار خواهد بود، اظهار کرد: در 
طرح بازرسی مهر ماه اصنافی چون سراجان، لوازم تحریر، کیف، 
کفش و پوشاک مورد بازرســی قرار گرفته و حتی تولیدی های 
فرم مدارس نیز از لحاظ تخلف در کم فروشــی، گران فروشی و 

بی کیفیتی تولیدات خود مورد بازرسی قرارگرفته اند.
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
اغلب لوازم تحریر مورد نیاز سال تحصیلی جدید در فروردین 97 
خریداری و وارد استان اصفهان شــده است، گفت: لوازم تحریر 
موجود در بازار با ارز 4200 تومانی خریداری شده است، بنابراین 
فروشنده ها باید بدانند که از این نظر به شدت زیر ذره بین بازرسی 
اصناف هستند که مبادا این اجناس را با ارز ۱0 تومانی و یا باالتر از 
آن بفروشند، در غیر این صورت به شدت با آن ها برخورد می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید توجه داشته باشند که بازار ما از 
برخی اقالم لوازم تحریر ایرانی همچون دفتر اشباع است، تصریح 
کرد: مردم باید در حد تــوان از کاالهای ایرانی خریداری کنند، 
چرا که تولیدات خارجی ضمن برخورداری از قیمت باالتر، از نظر 
فرهنگی نیز با شرایط کشــورمان همخوانی ندارد و لوازم تحریر 
داخلی نیز از لحاظ کیفی هیچ کم و کاســتی با مشابه خارجی 

خود ندارد.

فارس
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش



شهرضا رتبه سوم تولید عسل در اصفهان را داراست
 رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت : این شهرستان ساالنه با بیش از 400 تن عسل، رتبه سوم تولید این 

محصول در استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.
حمید رییس زاده تعداد زنبورداران منطقه را 420 نفر اعالم کرد و افزود : از مجموع حدود 10هزار و 500 کندوی 

موجود شهرضا چهار هزار کلنی مدرن و بقیه سنتی است. 
وی شــرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه، نوع گیاهان برخورداری از شهد مخصوص و آموزش را از جمله عوامل 

تاثیرگذار بر تولید کمی و کیفی عسل در این شهرستان برشمرد. 
وی مشکالت صنفی ناشی از بیمه زنبور و محصول، خشکسالی، کمبود واحدهای صنایع تبدیلی و بسته بندی را از عمده 

ترین مشکالت زنبورداران این منطقه ذکر و بر ضرورت رفع آن تاکید کرد. 
رییس زاده تصریح کرد : از لحاظ بهداشتی عسلی مورد تایید است که دارای بسته بندی بهداشتی، برچسب تایید و کد پروانه بهداشتی 

از سازمان دامپزشکی باشد. 
رییس شبکه دامپزشکی شهرضا ادامه داد : در این صورت با توجه به آزمایش هایی که بر روی عسل انجام می گیرد از لحاظ بهداشتی قابل اطمینان 

است. از هر کلنی این شهرستان به طور میانگین پنج کیلو و400 گرم عسل تولید می شود. 

اجرای بیش از ۵۰ پروژه داوطلبی توسط هالل احمر اصفهان در دوماه گذشته
سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: بیش از 50 پروژه دواطلبانه در 

راستای کمک به محرومان و دستگیری از نیازمندان جامعه توسط داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اصفهان اجرا شد. 

علی محمد هاشــمی با اشــاره به اجرای پروژه های داوطلبی مختلف هالل احمر اظهار داشت: به همت 
داوطلبان و خیران هالل احمر اصفهان، بیش از 50 پروژه داوطلبی در مرداد و شهریور سال جاری در سطح 

استان اجرا شد.
وی افزود: این پروژه ها با مشــارکت 207 داوطلب در شعب سراسر استان اصفهان در قالب کمک های حمایتی و 

معیشتی و به منظور رفع مشکالت اقشار محروم انجام شده است.
سرپرست معاونت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان  گفت: این کمک ها به اقشار محروم به ویژه به بیماران نیازمند شامل اهدای هزینه 
دارو و درمان، اهدای کمک جهیزیه، ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب، تجهیزات بانک امانات تجهیزات پزشکی، اهدای هزینه تحصیل 
مددجویان، اعزام مددجویان به سفرهای زیارتی، برپایی ایستگاه سالمت، توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست، توزیع سبدهای غذایی 

بین نیازمندان و اعزام کاروان های سالمت به مناطق محروم، اهدای پوشاک، پروژه های حمایتی است.

حــدود یک مــاه قبل 
فعــاالن صنایع مرتبط 
با مــواد اولیه بطری در 
جلســه ای اختصاصی 
با وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت پیشــنهاد 
را در مــورد  خــود 
حذف مرحله خریــد تولیدکنندگان 
پریفورم از بورس ارایه و در خصوص 
قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی 
با توجه به بســته جدید ارزی دولت 
مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند؛ 
مســئله ای که همچنان در مورد آن 
تصمیمی اتخاذ نشده تا قیمت مواد 
اولیه بطری به صــورت روزانه تغییر 
کرده و در این به دلیل ســودجویی 
برخی واسطه گران، تولیدکنندگان 
صنایع مرتبط با چالش جدی مواجه 

باشند.
پیمــان فروهــر، دبیــر انجمــن 
تولیدکننــدگان آب هــای معدنی و 

آشامیدنی، با اشــاره به اینکه در این 
پیشنهاد قرار اســت به جای حضور 
تولیدکنندگان پریفــورم در بورس، 
تولیدکننــدگان نهایــی وارد بورس 
شوند و مواد اولیه خود را از این محل 
خریداری کنند، اظهار کرد: عالوه بر 
این قرار است در ازای عقد قراردادها، 
اجرتــی در اختیــار تولیدکنندگان 
پریفورم بگذارند تــا آن ها مواد اولیه 
تولید بطــری را به پریفــورم تبدیل 
کــرده و در اختیــار تولیدکنندگان 

صنایع مربوطه قرار دهند. 
مســاله ای که همچنان در ارتباط با 
آن تصمیمی اتخاذ نشــده تا فعاالن 
صنایــع مرتبط با مــواد اولیه بطری 
از جمله صنایع شــیر، روغن نباتی، 
انواع نوشیدنی، آبمیوه، آب معدنی، 
انواع شــوینده، مایع ظرفشــویی و 
دستشویی و سایر محصوالت کماکان 
با چالش گرانی و کمبــود مواد اولیه 
 برای تولید محصوالت خــود روبرو 

باشند.
وی ادامــه داد: با توجه به مســائل 
مختلفی کــه در ارتباط بــا قیمت 
محصوالت پتروشــیمی بــه وجود 
آمده، نوسان قیمت ارز موجب شده 
تا تولیدکنندگانی کــه به مواد اولیه 
بطری به عنوان مبنای کار خود نیاز 
دارند، با مشــکالت عدیده ای روبرو 
شوند که کمبود و گرانی ماحصل آن 

است. مشکل اساسی که تامین بطری 
آب معدنی و آشامیدنی، ماءالشعیر و 
مالت، نوشابه، لبنیات، روغن نباتی و 
مواد شوینده و بهداشتی را با چالش 

روبرو کرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های 
معدنی و آشــامیدنی با بیــان اینکه 
چنــدی پیش نیــز با دســتور وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت، صادرات 
پریفرم فرم پلی اتیلن که برای تولید 
انواع بطری اســتفاده می شــود، به 
دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید 
بطــری مصرفــی صنایــع داخلی، 
ممنوع شــد، گفت: اما بایــد بدانیم 
که هرچند ممنوعیت صادرات مواد 
اولیه بطــری در راســتای کمبود و 
گران فروشــی این مواد اثر گذار بود 
اما بــه طور حتم مهم ترین مشــکل 
 صنعتگرانــی که مــواد اولیه بطری

 مهم ترین ملزوم آن ها برای فعالیت 
 اســت، داخلی بــوده و مربــوط به 
گران فروشی و احتکار سودجویانی 
اســت که از بورس اقــدام به خرید 

»پت« می کنند.
  اواخــر خردادمــاه بود کــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در 
دســتوری بــه ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
خواســتار نظــارت و جلوگیــری از 
فــروش پریفــرم و ســایر ملزومات 

پالســتیکی با قیمت های حاشیه ای 
بازار توســط تولیدکنندگانی شد که 
 مــواد را از طریق بــورس خریداری 

می کنند.
ایــن  در حالــی اســت که لیســت 
تولیدکننــدگان پریفــرم کــه از 
شــرکت بورس کاالی ایــران خرید 
می کنند نیز اخذ و تهیه شــده است؛ 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت از 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان درخواست کرد ضمن 
نظارت کامل بــر فعالیت واحدهای 
تولیدکننده پریفرم گزارش مربوطه 
را بــه اداره کل صنایــع غذایــی، 
دارویی و بهداشــتی وزارت صنعت و 
کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای 
 محصــوالت پتروشــیمی منعکس

 کند.

مساله ای که به نظر می رسد آن گونه 
که باید تاثری بــر وضعیت عرضه و 
قیمت مــواد اولیه بطری نداشــته و 
کماکان تولیدکنندگان آب معدنی و 
آشامیدنی، ماءالشعیر و مالت، نوشابه، 
لبنیات، روغن نباتی و مواد شوینده و 
بهداشتی با مشکالت عدیده ای روبرو 

هستند!

آیا قیمت ها به ثبات می رسند؟ 

وقت کشی برای حذف دالالن مواد اولیه بطری!

 باید بدانیم که 
هرچند ممنوعیت 
صادرات مواد اولیه 

بطری در راستای کمبود 
و گران فروشی این مواد 

اثر گذار بود اما به طور 
حتم مهم ترین مشکل 

صنعتگرانی که مواد 
اولیه بطری مهم ترین 

ملزوم آنها برای فعالیت 
است، داخلی بوده و 

مربوط به گران فروشی 
و احتکار سودجویانی 

است که از بورس 
اقدام به خرید »پت«  

می کنند.

به گفته دبیر انجمــن تولیدکنندگان آب هــای معدنی و 
آشامیدنی، علیرغم گذشت یک ماه از پیشنهاد حذف مرحله 
خرید تولیدکنندگان پریفورم از بورس، کماکان تصمیمی در 
این رابطه اتخاذ نشده است؛ راهکاری که می تواند عاملی برای 
حذف دالالن و دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به مواد اولیه 

بطری و ثبات قیمت ها باشد.

ایسنا
گـــزارش
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 تهیه بسته گردشگری 
مشروط به تعدیل نرخ 
بلیت پروازهای چارتری 

رییس جامعه هتل داران ایران گفت: 
آماده همکاری بــا چارترکننده ها 
برای تشکیل بســته گردشگری 
شــامل بلیت، هتل و غیره هستیم 
مشروط به آنکه قیمت بلیت  های 
چارتری از نرخ بلیت پرواز برنامه ای، 

کمتر باشد.
جمشید حمزه زاده  در پاسخ به این 
موضوع که در بلیت های چارتری 
امکان همکاری از ســوی جامعه 
هتل داران و تعییــن هتل در قالب 
بسته گردشگری  وجود دارد؟ اظهار 
داشت:  در گذشته عنوان می شد که 
هر کس  از پروازهای چارتری استفاد 
 کند، الزاما باید با هتل باشد و هتل 
هم باید ورود آنها را تایید کند، اما به 
نظر من در جهت توسعه گردشگری 
و گروه های گردشگری می توان در 
این حوزه برنامه ریزی مناسب تری 

داشت.
وی ادامه داد:  اگر قیمت بلیت های 
چارتری هواپیما ارزان تر باشد )نه 
اینکه دو برابر نرخ مصوب باشد( ما 
هم می توانیــم در تخصیص هتل، 
با بخــش فروش بلیــت همکاری 
کنیم، در صورتی که اگر نرخ بلیت 
پروازهای چارتری  مناسب نباشد، 
ما در ایــن حوزه اصــال همکاری 

نمی کنیم.

ایرنا
خـــبـــر
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گردشگری

احتمال حذف ایران از نمایشگاه 
گردشگری جاتا ۲0۱۹

نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران 
در ژاپــن از احتمال حذف کشــورمان 
از نمایشگاه گردشــگری جاتا در سال 
 ۲0۱۹ بــه دلیل تحریم هــا خبر داد و گفت:امســال هم با

 محدودیت هایی برای شرکت در نمایشگاه مواجه شدیم.
سید عباسعلی امامیه گفت: امســال مسئوالن نمایشگاه 
گردشگری جاتا در ژاپن گفتند که چون تا قبل از هشت می 
 ۲0۱۸ ثبت نام برای حضور ایران در نمایشــگاه انجام شده 
می توانیم در این نمایشگاه شرکت کنیم با این وجود شرایط 

سختی را اعمال کرده اند.

وی افزود: به عنــوان مثال گفته اند که باید مبــدا و مقصد پولتان را 
مشخص کنید همین موضوع مشــکالتی را برای ما به وجود آورد و 
زمان را نیز برای انجام برخی از کارها از دست دادیم. بنابراین احتمال 
دارد ســال آینده نتوانیم در این نمایشــگاه  حضور پیدا کنیم چون 
بانک های ژاپنی که با آمریکا کار می کنند، می گویند هر کاری که 
در راستای تبلیغ ایران باشد را نباید انجام دهند و نمی توانند پولی 

جابه جا کنند.
امامیه ادامه داد: ایران از نظــر تبادالت مالی زیر ذره بین اســت و 
بانک های ژاپن نیز با مســئوالن نمایشــگاه جاتا در ارتباط هستند 
و از این طریق بایــد کارهای مالی ایران برای حضور در نمایشــگاه 
جاتا انجام شــود پس این بانک ها نباید از تحریم های آمریکا عدول 
کنند. ژاپنی ها به قوانین آمریکا چند مرحله ســخت گیرانه تر عمل 
می کنند چــون تحریم ها را نمی شناســند. این مشــکالت برای 
 نمایشگاه های دیگری که ایران می خواهد در آنها شرکت کند، نیز 

هست. 
وی بیان کرد: نمایشــگاه جاتا 
برای شــرکت کنندگان ایرانی 
نسبت به ســال گذشته گران تر 
شده است و حمایت های دولت 
نیز از شــرکت کنندگان اگر 10 
درصد اســت اما می بینیم که در 
کشورهای دیگر حمایت دولت از 
بخش خصوصی شرکت کننده در 
نمایشگاه جاتا ۹0 درصد است. ولی 
ما همیشه برعکس عمل می کنیم 
و بخش خصوصی با پول خودش در 
نمایشگاه ها شرکت کرده و به تبلیغ 
ایران می پردازد. مگر این هزینه ها تا 
چه حد برای بخش خصوصی برگشت 
می خــورد. اگر دولــت از این بخش 
حمایــت نکند باید فاتحــه صادرات  

تور گردشگری را خواند. بنابراین الزم صنایع دســتی و یا واردات 
است که چون هزینه های شرکت در نمایشگاه ها زیاد شده و ارزش 
 پول ایران نیز به نصف رســیده، دولت حمایت هــای الزم را انجام 

دهد. 

   تبریز و همدان ۲0۱۸ در جاتا شرکت کنند
نماینده اطالع رســانی گردشــگری ایــران در ژاپــن تصریح کرد: 
از متولیــان در شــهرهای همــدان و تبریز  خواســته ایــم تا در 
نمایشگاه امسال جاتا شــرکت کنند این فرصتی اســت که این دو 
شــهر در ســطح جهانی و در یک نمایشگاه معرفی شــوند همدان 
به عنوان پایتخت گردشــگری کشــورهای آســیایی و تبریز نیز به 
عنوان شــهر نمونه گردشــگری کشــورهای اســالمی در ســال 
201۸. متولیان مــی توانند تبلیغ ایــن دو شــهر را در قالب تیزر، 
 پوســتر و یا طراحی غرفه انجــام دهند. اما هنوز پاســخی دریافت 

نکرده ایم. 
امامیه بیان کرد: امســال آمار تورهای گردشــگری کــه از ژاپن به 
ایران مــی آوردیم بســیار ریزش کرده اســت. دلیــل آن هم یکی 
تحریم هاســت و دیگری جو منفی که علیه ایران وجود دارد  بیشتر 
اثرگذار اســت. آژانس هایی که از تحریم های آمریکا می ترســند، 
تبلیغ ایــران را انجام نمــی دهند برخی از ســایت های ســفر نام 
ایران را از مقاصدشــان حذف کرده اند. آنها برای ایــران کاتالوگی 
 نمی ســازند تا ایــران بتواند کاالی خود را که همان ســفر اســت، 

بفروشد. 
وی با تاکید بر اینکه اگــر ایران بتواند طرح ویــزای بدون مهر را در 
فرودگاهها اجرا کند مشکل ورود بسیاری از گردشگران به ایران حل 
می شود گفت: اکنون بسیاری از ایرالین ها خطوط هوایی خود را از 
ایران برداشــته اند و ارزش پول ایران کم شده و تورهای گردشگری 

لغو می شود.

مهر
گـــزارش
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نوزدهمیننمایشگاهتلهکاممهرماهبرگزارمیشود
نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی )ایران تله کام ۲۰۱۸( مهرماه در 

تهران برگزار می شود.
نمایشــگاه ایران تله کام ۲۰۱۸ از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه ۹۷ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 

تهران برگزار می شود.
در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی، فعاالن بخش فناوری ارتباطات، 

آخرین دســتاوردها و خدمات خود در حوزه های مرتبط با مخابرات و CT را در معرض دید عموم قرار 
می دهند.

با توجه به نقش پراهمیت ارتباطات و فناوری اطالعات و جایگاه مهم برگزاری نمایشــگاه های تخصصی در تبادل 
اطالعات فنی بازرگانی و آشنایی صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز 

جهان، و همچنین به منظور معرفی توان توسعه و پتانسیل کشور در زمینه این صنعت، نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع 
رسانی با حمایت وزارت ارتباطات برگزار می شود.

ثبت نام در این نمایشگاه درجهت مشارکت بخش داخلی از اردیبهشت ماه آغاز شده است.

ISFAHAN
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توضیحات دادستانی 
کشور درباره فیلتر 
برخی سایت های 

فروش بلیت هواپیما
بعد از فیلترینگ سایت های فروش 
آنالیــن بلیــت و حواشــی پیش 
آمده بر ســر آن، در نهایت معاون 
دادستان کل کشور نیز به این مساله 
واکنش نشان داده و اعالم کرده که 
درخواست فیلتر سایت های فاقد 
مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی 
کشــوری و در چارچــوب وظایف 
قانونی آن ســازمان به عمل آمده  
است. با این حساب به نظر می رسد 
که سازمان هواپیمایی کشوری در 
فیلترینگ این مجموعه ها آنچنان 
هم بی تاثیر نبوده و درخواست اولیه 
از سمت آنها و وزارت راه ارایه شده 
اســت. پیش از این »امیر ناظمی« 
عضو غیرموظف هیات عامل سازمان 
فناوری اطالعات تاکید کرده بود که 
سازمان هواپیمای کشوری نقشی در 
این فیلترینگ نداشته ولی در گفتگو 
با »رضا الفت نســب« دبیر انجمن 
صنفی کســب و کارهای اینترنتی 
این گمان مطرح شــد که بی تاثیر 
بودن مطلق ســازمان هواپیمای 
کشــوری را نمی توان صد در صد 
درست دانست و با اظهارات جدید 
دادستان کل کشور، مشخص شده 
که این سازمان درخواست اولیه را به 

دادستانی ارایه کرده است. 
خــرم آبــادی صریحــا در کانال 
شخصی اش در پیام رسان سروش 

نوشته است:
»فیلتر برخی از سایت های غیر مجاز 
فروش بلیت هواپیما به درخواست 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری انجام 

شده است«
خرم آبادی در کانال شخصی خود 
در پیام رسان سروش بیشتر در این 

مورد نوشته است:
»سازمان هواپیمایی کشوری یکی از 
علل باال رفتن قیمت بلیط هواپیما و 
برخی دیگر از نابسامانی های مربوط 
به حــوزه فروش بلیــط را فعالیت 
ســایت های غیرمجــاز مربوط به 
خدمات مســافرتی اعالم کرده و با 
ارایه فهرست برخی از این سایت ها 
از دستگاه قضایی درخواست کرده 
به منظور جلوگیــری از اجحاف به 
مســافران و ممانعت از اخالل در 
شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت 

آن ها جلوگیری نماید.
به موجب تبصره ۱ مــاده ۷ قانون 
توســعه صنعــت ایرانگــردی و 
جهانگــردی، وزارت راه مرجــع 
صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات 
مسافرتی است و به موجب تبصره 
۲ مــاده مذکــور فعالیــت دفاتر 
مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و 
باید از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری 
شــود؛ بنابراین درخواست فیلتر 
ســایت های فاقد مجــوز از ناحیه 
ســازمان هواپیمایی کشوری در 
چارچوب وظایف قانونی آن سازمان 

بعمل آمده است.«
او در ادامه متن نوشــته شــده در 
کانال خــود ضمن ابــراز تعجب 
نسبت به حواشی پیش آمده بعد از 
فیلترینگ این سایت ها اعالم کرده 
که تبصره های ۱ و ۲ قانون توسعه 
صنعت ایرانگــردی و جهانگردی 
فعالیت سایت های غیرمجاز فروش 
بلیط هواپیما را منع کرده اســت: 
»ســایت های فیلترشده به محض 
دریافت مجــوز و اعالم ســازمان 
هواپیمایی کشــوری رفــع فیلتر 

خواهند شد.«

دیجیاتو
گــزارش
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کیا سید GT با 
موتور 201 اسب 
بخاری معرفی 

شد

شرکت کیا یکی دیگر از خودروهای خود در نسخه GT را معرفی کرد. کیا سید GT از 
موتور ۲۰۱ اسب بخاری و گیربکس ۷ سرعته خودکار دو کالچه بهره می برد.

کیا تصمیم گرفته بازار خودروهای هاچ بک را با ورود یک محصول جدید شوکه کند. این 
شرکت کره ای از خودروی کامال جدید کیا سید GT رونمایی کرد. این خودرو تغییرات 
زیادی را در مقایسه با نسل گذشته خود تجربه نکرده است. این محصول همچنان به موتور 
۴ سیلندر ۱.6 لیتری T-GDi مجهز شده است. شرکت کیا با اعمال تغییراتی در آن و 
بهینه سازی های مختلف موفق شده قدرت این موتور را به ۲۰۱ اسب بخار افزایش دهد. 
گشتاور این موتور به ۲65 نیوتون متر می رســد. این خودرو در نسخه استاندارد خود از 
سیستم انتقال قدرت 6 سرعته دستی بهره می برد با این حال خریدار می تواند گیربکس 
۷ سرعته اتوماتیک دو کالچه را نیز برای آن سفارش دهد. کیا این محصول را به عنوان 
یک خودروی خانوادگی توسعه داده تا در تمامی زمینه ها عملکرد قابل قبولی داشته باشد. 
در همین راستا خودروی کیا سید GT باالترین سرعت و یا بهترین شتاب را در دنیای 
محصوالت هاچ بک ندارد. خودروی کیا سید GT و ProCeed GT از ماه نوامبر سال 
جاری میالدی وارد خط تولید این کمپانی در کشور اسلواکی می شوند. در این کارخانه 
دیگر نسخه های کیا سید نیز به تولید می رسند. این خودرو طراحی اسپرتی دارد که برای 
مثال می توان به سپر جلوی جدید آن با سه ورودی هوا اشاره کرد. کیا سید GT به صورت 
استاندارد به رینگ های ۱۸ اینچی مجهز شده است و از کالیپرهای ترمز قرمز رنگ بهره 
می برد. ارتفاع این خودرو در مقایسه با نسخه عادی آن ۱35 میلی متر کاهش داشته است. 
در داخل کابین خودرو شاهد سقف مشکی رنگ هســتیم. فرمان کیا سید GT دارای 

طراحی D شکل بوده و لوگوی GT روی آن خودنمایی می کند. 

پیشروی آمازون 
در استارتاپ های 

دارویی

پس از ماه ها گمانه زنی پیرامون نحوه  ورود آمازون به حوزه ســالمت، این غول تجارت 
 )PillPack( الکترونیک رسما اعالم کرد که قصد خریداری استارتاپ دارویی پیل پک
را دارد. پس از انتشــار این خبر، سهام شرکت های دارویی ســقوط کرد و این پیام که 
 آمازون آمده تا اختاللی عظیم در بازار شرکت های دارویی آمریکایی ایجاد کند به گوش

 رسید.
شرایط قرارداد هنوز منتشر نشده اما وبسایت تک کرانچ گزارش داده که قیمت تمام شده 
برای آمازون مقداری کمتر از ۱ میلیارد دالر بوده. در یک اعالم عمومی، هر دو شــرکت 

گفته اند انتظار دارند در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ قرارداد نهایی شود.
پیک پک یک استارتاپ دارویی آنالین است که داروهای تجویزی را در بسته های از پیش 
آماده شده به مشتریانش ارایه می دهد. در وبسایت این شرکت آمده که آن ها برای ارایه 
دارو در ۴۹ ایالت مجوز دارند. پیل پک حتی سیســتم عامــل مخصوص خودش به نام 
PharmacyOS را هم توســعه داده که داده های دارویی و بیماران را دسته بندی 

می کند.
جف ویلکی، مدیرعامل مصرف کنندگان جهانی آمازون می گوید: »تیم با بصیرت پیک پک 
ترکیبی اســت از تجربه عمیق داروخانه ای با تمرکز روی تکنولوژی. پیل پک به شکل 
معناداری زندگی مشتریانش را بهبود بخشیده و ما می خواهیم به آن ها کمک کنیم تا 
صرفه جویی در وقت مردم را ساده تر، زندگیشان را آسان تر و سالم تر کنند. هیجان زده 
هســتیم تا ببینیم چه کارهایی را با هــم می توانیم در طول زمان برای مشــتریانمان 
 Rite Aid انجام دهیم.«  پس از اعالم آمازون، ســهام شــرکت های دارویی نظیــر

Walgreens، و CVS سقوط شدیدی را تجربه کرد .

تــــازه هـــا

جی اس ام
خــبـــر

زومیت
ایران استارت آپخــبـــر

خــبـــر

   1. مهارت های تان را 
فهرست وار ننویسید

مهارت ها و استعدادهای  
خــود را در قســمتی که 
تجــارب شــغلی تان را 
نوشــته اید بگنجانیــد. 
یادتان باشد که کارفرما به 
دنبال فهرست بلندباالی 
مهارت هــای  متقاضیان نیســت، بلکه 
می خواهد بداند که شــخص شما چرا و 
چطور به درد شرکتش می خورید. اما یک 
اســتثنا هم وجود دارد و آن اینکه وقتی 
برای فرصت های شغلِی مهارت محور مثل 
کارشناس فناوری اطالعات درخواست 
می دهید، اشکالی ندارد که در یک قسمت 
مجزا به مهارت های مرتبطتان نیز اشاره 
کنید، چرا که این قبیل فرصت های شغلی 
به افرادی با مهارت های مشخص احتیاج 

دارند. 

   2. طوالنی گویی نکنید
نه اینکه مجبور باشــید کل رزومه  تان را 
فقط به یک صفحه محدود کنید، چون 
در بعضی موارد واقعا نمی شود همه چیز 
را فقط در یک صفحه گفت، اما حواس تان 
باشــد حتی یک کلمه اضافه ننویسید. 
رزومه  دو صفحه ای برای شــخصی که 
3۰ ســال تجربه  کاری دارد عادی است، 
 اما نــه برای یــک تــازه فارغ التحصیل.

جمالت طوالنی یا کلمات ُقلمبه ُسلمبه 
به کار نبرید و ســعی کنید نوشتارتان تا 
حد امکان ســاده و قابل فهم باشد. قرار 
نیســت در رزومــه  خــود به داســتان 
زندگی تــان اشــاره کنیــد، بلکه فقط 
به اطالعات شــغلی مرتبط بپردازید. از 
افعال مجهول و عالئم اختصاری استفاده 

کنید تا مجبور نشــوید جمالت طوالنی 
بنویســید. خالصــه اینکه طــول هر 
 پاراگراف از سه یا چهار خط بیشتر نشود.

رزومه بی شــباهت به کمپین تبلیغاتی 
نیست. چنانچه این کمپین به اندازه  کافی 
پرمحتوا و گیرا نباشد، مورد توجه مدیران 
منابع انسانی قرار نخواهد گرفت. پس این 
مرتبه که اقدام به نگارش رزومه می کنید، 

از رعایت نکاتی که گفتیم غافل نشوید.

   3. اطالعات تماس تــان را در 
دسترس و جلوی چشم بنویسید

مدیران بخش استخدام اینقدر سرشان 
شلوغ اســت که اصال وقت نمی کنند در 
رزومه  تان از این قســمت به آن قسمت، 
دنبال اطالعات تماس بگردند. پس برای 
اینکه شــغل مورد نظرتان را از دســت 
ندهیــد، آدرس ایمیل تان را هایِپرلینک 
یا زیرخط دار کنید. چنانچه آدرس پستی  
خــود را کامِل کامل بنویســید، همواره 
این احتمــال وجود دارد کــه اطالعات 
شخصی تان مورد ســرقت قرار بگیرند. 
بنابراین، همین که نام اســتان، شــهر و 
کدپستی تان را بنویسید کفایت می کند. 
در صورتی که فکــر می کنید محتویات 
حســاب های کاربری تان در شبکه های 
اجتماعی مثل لینکدین ممکن اســت 
به اســتخدام تان کمک کند، بد نیست 
به پروفایل لینکدین و ســایر شبکه های 

اجتماعی خود نیز لینک دهید.

   3. مطالب را طوری تنظیم کنید 
که هیچ نکته  مهمی از چشــم 

خواننده دور نماند
خیلی از ما تحت تاثیــر دنیای اینترنت 
عادت کرده ایم که وقتی متنی به دست مان 
می رســد، خودمان را مجبور نکنیم که 
کلمه به کلمه اش را از باال تا انتهای صفحه 
بخوانیم، بلکه مدام چشم می چرخانیم و از 
بعضی قسمت ها با سرعت عبور می کنیم. 
به همیــن دلیل، رزومه   خــود را طوری 
تنظیم کنید که قسمت های مهمش نادیده 
گرفته نشوند. شاید بد نباشد نکاتی را که 
قابلیت های تان را نشان می دهند بولد یا 
برجسته کنید تا هنگام چشم چرخاندن 

در صفحه گم نشوند.

   4. ظاهــر رزومــه   را خاص و 

چشم گیر طراحی کنید
سعی کنید ظاهر رزومه  خود را به شکلی 
طراحی کنید که خاص و چشم گیر باشد. 
البته اینکه چقدر اجــازه دارید در ظاهر 
رزومه  تان خالقیت به خرج دهید، تا حد 
زیادی به ماهیت شــغلی که درخواست 
می کنید، بستگی دارد. مثال یک گرافیست 
طبیعتا بیشتر می تواند روی طراحی رزومه  

خود مانُور دهد تا یک حسابدار.
پیشنهاد می کنیم رزومه  تان را تک رنگ 
طراحی نکنید، اما حواس تان باشــد که 

در انتخاب رنگ ها دقــت کافی به خرج 
دهید. برای اینکه حرفه ای تر به نظر برسید، 
بهتر است فقط قسمت های ِهِدر یا همان 
ســرصفحه را با رنگ آبی بنویسید و در 
مابقی قسمت ها از رنگ مشکی استفاده 
کنید. در مورد سبک حروف هم می توانید 
به طور مثال به جای فونت رایج و پرکاربرد 
»نازنین« از فونت تبسم به طراحی استاد 
اســداله چهره پرداز یا فونت های دیگری 
اســتفاده کنید که با ســلیقه خودتان و 
 الزامات حرفه ای تناســب داشته باشند.

بزرگ ترین اشتباهی که تازه کاران مرتکب 
می شوند این است که اطالعات شان را در 
قالب های آماده وارد می کنند. با استفاده از 
قالب های آماده در وقت تان صرفه جویی 
می شــود، اما ممکن اســت این کارتان 
توی ذوِق کارفرمــا بزند و به همین دلیل 
کنار گذاشته شوید. در عوض، پیشنهاد 
می کنیم رزومه  تان را به سلیقه  خودتان 
طراحی و ســازماندهی کنید، طوری که 
نشان دهد مناســب ترین فرد برای آغاز 

همکاری هستید.

   5. کلیدواژه هایی به کار ببرید که 
در نرم افزارهای جست وجوگر قابل 

ردیابی باشند
توجه داشــته باشــید که بســیاری از 
شرکت های بزرگ در انتخاب متقاضیان 
از نرم افزارهای رایانه ای استفاده می کنند. 
پس برای اینکــه رزومه  تــان کامال در 
جســت و جوی نرم افزاری حذف نشود، 
از کلیدواژه های صحیح اســتفاده کنید. 
تغییرات خیلــی جزیی ماننــد تبدیل 
عبارت »خدمات به مشتری« به »روابط با 
مشتری« می تواند در پذیرفته یا رد شدن 

رزومه  تان تاثیر بگذارد.

   6. به جــای اینکه از اهداف تان 
بنویســید، خالصه ای کوتاه از 

سوابق شغلی خود ارایه دهید
امروزه مدیــران منابع انســانی کاری به 
کار اهداف شــغلی درخواست دهندگان 
ندارند، بلکه همه  تالش شــان فقط این 
است که بهترین ها را اســتخدام کنند، 
یعنی شخصی که بیشترین مطابقت را با 
معیارهای  مدنظرشان داشته باشد. بنابراین 
از به کار بردن جمالتی کــه هدف تان را 
توضیح می دهند جدا خــودداری کرده 
و در عــوض، رزومه  تــان را با خالصه ای 
کوتاه از سوابق حرفه ای خود شروع کنید. 
بنویسید که چند سال سابقه  کار دارید، 
کدام عناوین شغلی را تجربه کرده و به کدام 
دست آوردها رسیده اید. مثال اگر نویسنده  
وبالگ هستید، بنویســید که برای کدام 
وبالگ ها تولید محتوا کرده و چقدر سودآور 
بوده اید. به عبارت دیگر، دستاوردهای تان 
را پررنگ کنید تا کارفرما بداند که کارتان 
را بلد هستید و با چند و چون شغلی که 
درخواست داده اید، ناآشنا نیستید. دیگر 
اینکه برای تیتر قســمِت خالصه  سوابق 
کاری از عبارتی استفاده کنید که حوزه  

تخصصی تان را مشخص تر جلوه دهد.

ترفندهای نوشتن یک رزومه جذاب؛

نکاتیکهشمارابهشغلرویاییتاننزدیکترمیکند

امروزه مدیران 
منابع انسانی کاری 

به کار اهداف شغلی 
درخواست دهندگان 

ندارند، بلکه همه  
تالش شان فقط این 

است که بهترین ها را 
استخدام کنند، یعنی 
شخصی که بیشترین 

مطابقت را با معیارهای  
مدنظرشان داشته 

باشد. بنابراین از 
به کار بردن جمالتی 

که هدف تان را 
توضیح می دهند جدا 

خودداری کرده و در 
عوض، رزومه  تان را 
با خالصه ای کوتاه از 

سوابق حرفه ای خود 
شروع کنید. 

به حداقل رساندن جســت و جو برای یک شغل مناسب و 
مصاحبه های طاقت فرسای پی در پی، کار دشواری است به 
ویژه با توجه به این واقعیت که قابلیت اشتغال شما بستگی 

به کیفیت رزومه شما دارد.
راه حل چیست؟ کارکردن بر روی ایجاد رزومه قابل توجهی که 
نشان می دهد شما یک کاندیدای  ارزشمند برای آن جایگاه 
شغلی هستید و شانس استخدام شدنتان را باالتر می برد. 

بنابراین، چگونه رزومه قابل توجهی را ایجاد می کنید؟ 
ما به هفت نکته کاربردی و طالیی که شما را به یک رزومه 

موفق و جذاب می رساند، اشاره می کنیم:

تالش  هواوی 
برای کم اهمیت 

جلوه دادن 
معرفی آیفون

در حالی  که اخبار روزهای اخیر دنیای فناوری، تحت الشــعاع محصوالت جدید اپل و 
فناوری های به کاررفته در آن ها قرار گرفته است؛ هواوی از این مساله خوشحال نیست.

پس از معرفی سه گوشی آیفون ۱۰ اس مکس، ۱۰ اس و ۱۰ آر، تعجبی ندارد که اپل تیتر 
اول تمامی خبرگزاری ها باشد؛ اما یکی از رقبای اپل ظاهرا از این اتفاق چندان خوشنود 

نیست.
هواوی که اخیرا خود را به عنوان دومین تولیدکننده  بزرگ گوشی هوشمند در جهان مطرح 
ساخته است، پیش از مراسم رونمایی آیفون های جدید، به یکباره فعالیتش را در توییتر 
 Pro P۲۰ و P۲۰ افزایش داد و سعی کرد بر قابلیت های پرچمدارهای فعلی خود یعنی
تأکید کرده و آن ها را تبلیغ کند. با اتمام رویداد اپل، شرکت چینی پا را از این فراتر گذاشته 

و سه تیزر از میت ۲۰ پرو منتشر کرد.
در اولین تیزر منتشرشده توسط توییتر رسمی Huawei، قابی از گوشی میت ۲۰ پرو 
مشاهده می شود که نوری از داخل آن تابیده است. قاب مذکور شایعات قبلی در خصوص 
لبه های گرد نمایشگر این گوشی را تایید می کند. روی تصویر موردبحث نوشته شده است:

ممنون که گذاشتید ما پیروز واقعی امسال باشیم.
زیر این نوشته، مثل نوشته های دو تیزر دیگر، تاریخ ۱6 اکتبر )۲۴ مهر(، به عنوان تاریخ 

رونمایی از میت ۲۰ پرو در لندن درج شده است.
تیزر دوم هواوی کمی گستاخانه تر بود؛ چینی ها در این تیزر از شکل دایره  به کاررفته در 
دعوت نامه ی اپل استفاده کردند؛ به طوری که شخصی را در این دایره در حال دویدن نشان 

دادند و نهایتا با متن زیر به آن پایان دادند:
ممنون که ما را به عنوان شرکتی مبتکر حمایت می کنید.

،،
  با استفاده از قالب های آماده در

  وقت تان صرفه جویی می شود، اما 
ممکن است این کارتان توی ذوِق کارفرما 
بزند و به همین دلیل کنار گذاشته شوید. 
در عوض، پیشنهاد می کنیم رزومه  تان را 
به سلیقه  خودتان طراحی و سازماندهی 
کنید، طوری که نشان دهد مناسب ترین 

فرد برای آغاز همکاری هستید.
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Imam Hussain is highly regarded for 
his stand against Yazid, the caliph 
who ruled Muslim lands. Hussain, his 
family and followers (which consisted 
of 72 people) were deprived of water 
for more than three days, and were 
eventually killed or taken captive 
by the army of Yazid I at the Battle of 
Karbala.
In Iran, there are widespread 
mourning ceremonies for Imam 
Hussain during Muharram 
(September 12 – November 12, 2018) 
and Safar (November 12 – December 
12, 2018) months. The majority of 
these ceremonies take place in the 
first 10 days of Muharram, with Tasu’a 
and Ashura (9th and 10th day of 
Muharram) being the key dates for 
these ceremonies. These ceremonies 
have been customized to match the 
cultural habits and traditions of 
different regions in Iran. As a result, 
many variations of Muharram 
mourning can be experienced in 
different villages and cities of Iran, 
and we are going to go through some of 
them in this article.

 Sine Zani & Zanjir Zani (Most 
Common)
Death is usually symbolized by black, 
and so, it is customary to wear black 
throughout the whole day, as well 
as the whole month. One of the most 
common forms of public mourning 
involves a tradition known as Sine-Zani 
(Chest beating). The process involves 
a rhythmic and unified beating of 
the chest with the palm of the hand, 
in tune with percussion drums and 
vocal music, very similar to Christian 
Gospel. This same process is also seen 
using a lashing tool with short metallic 
chains attached to the wooden handle, 
which is used to inflict more pain upon 

observant mourners, making them 
closer to Imam Hussain.

 Nakhl Gardani
Muharram ceremonies in Yazd are 
famous for what is known as ‘Nakhl 
Gardani’. A huge wooden structure 
is carried around on the 10th day of 
Muharram (Ashura) as a symbol of 
carrying Imam Hussain’s coffin. The 
wooden structure (Nakhl) is decorated 
with fabrics, mirrors, swords, flags, 
and other religious symbols. The 
famous Nakhl that gets carried around 
in Amir-chakhmaq Square in Yazd 
on the day of Ashura is supported by 
hundreds of men.
The decorations surrounding each 
Nakhl is taken off after the ceremony 
and the wooden base can be found in 
its dedicated spot throughout the year 
until it gets used again the following 
year. Yazd is famous for the ‘Nakhl 
Gardani’, but it’s not the only place with 
this tradition. There are other desert 
cities and villages who follow the same 
tradition. 

 Ta’zieh
Ta’zieh can be described as a type of 
traditional Persian theatre. Many of the 
religious ceremonies we nowadays see 
in Iran have their roots from prior to 
Islam. Both Nakhl Gardani and Ta’zieh 
are based on pre-Islamic Persian 
traditions. In fact, Iranians had the 
same tradition of mourning for Siavash 
(a mythic Persian prince who got 
betrayed and killed; the origins of myth 
date back to the 3rd millennium BC) 
each year, and when they converted to 
Shia Islam, they continued to practice 
the same rituals with new religious 
symbols.
Nowadays, the many Ta’ziyeh shows 
you can find during the month of 
Muharram are all dedicated to showing 
the tragic story of Imam Hussain and 
his 72 companions war in Karbala, 
Iraq. Most Ta’ziyeh shows take place 
in the first 10 days of Muharram. 
Their duration can be as short as a few 
minutes to more than an hour. Ta’ziyeh 
shows sometimes take place in public 
squares, however, they are usually in 
mosques and religious centers. You 
can find Ta’zieh in many cities in Iran, 
though cities like Isfahan (particularly 

the neighbouring city of Khomeini 
Shahr to the west of Isfahan), Arak, 
and Yazd are famous for their strong 
Ta’zieh culture.

 Gel Māli
Another Muharram tradition which is 
mostly seen in Luristan province is ‘Gel 
Mali’. Pools of mud are prepared three 
days before Ashura (the 10th day), and 
men spread mud on their heads and 
shoulders. Putting mud on the body is 
a sign of great disaster and can also be 
observed when loved ones have passed 
away. Some choose to have their entire 
body covered with mud, therefore the 
name of this process literally translates 
to ‘drop in mud’. The mud is not washed 
from the body until the afternoon of 
Ashura.

 Mash’al Gardāni
The act of turning around a torch in a 
circular pattern is known as “Mash’al 
Gardani”. This ritual can be usually 
observed among Arab ethnic groups, 
as well as cities like Qom, Shahr-e Rey, 
and Ardakan.
In the first day of Muharram, torches 
are set on fire and carried around by 
groups of mourners to announce the 
beginning of Muharram. The same 
ritual takes place on the 8th night of 
Muharram to show that the day of 
Ashura, the date Imam Hussain was 
martyred by his enemies, is close. In 
this ritual, groups of people holding 
and rotating the torches move around 
neighborhoods while religious music 
is being played.

 The Rich History Behind 
Muharram Mournings
The ceremonies and rituals discussed 
in this article are just a small portion 
of what can be experienced during 
Muharram mournings in Iran. It is 
fascinating to see how even the 
smallest villages in the country have 
harmonized their own cultural habits 
with Muharram mournings. This 
diversity can even be felt even closer in 
the public meals that are served during 
Muharram (Nazri), with each region 
having its unique Nazri offering. Most 
of these rituals are uniquely found 
in Iran because a lot of them have a 
history longer than Islam.

Local Muharram Customs 
Across Iran
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Muharram is known as one of 
the holiest months in the Islamic 
calendar. It also marks one of the 
biggest differences between Shia 
and Sunni Muslims. What has 
made this period of time special 
in Shia Muslim countries like Iran, 
is the mourning for Hussain ibn 
Ali (Imam Hussain) who is highly 
respected among Shia Muslims? 

Religious 
intangible 
attractions of 
Iran:
Experience 
Muharram in 
Iran

Muharram is the first 
month of lunar calendar 
when my people try 
to show their love 
and respect for Imam 
Hussein -the grandson of 
Prophet Muhammad- in 
lots of traditional rituals 
during the first ten days 
of this month. The tenth 
day of Muharram, known 
as the Day of Ashura, is 
the most important 
day of the Mourning as 
it’s the day of Imam’s 
martyrdom.
 Behind these rituals 
you can hear the shout 
of freedom through 
the history with the 
massage of awakening 
for all human beings. 
The Iranians hospitality 
and generosity this 
time are presented 
in free meals called 
“Nazri” for everyone 
in the town especially 
poor people. Visiting 
Iran during Ashura 
and Muharram can be 
a truly extraordinary 
experience – and 
a perfect time to 
experience one of the 
most important and 
significant events of Shia 
Muslims in Iran.
You might think it 
sensible to avoid Iran 
during the Ramadan 
month or travel to Iran 
during Ashura followed 
by the most important 
religious holiday, just 
as you might skip China 
during the Lunar New 
Year or Europe during 
Christmas.
However, Ashura in Iran 
can be a fascinating time 
to travel in the country, 
as it allows particular 
insights into the Shia 
Muslims and hospitable 
disposition of the Iranian 
people.A visit to Iran 
during Muharram and 
Ashura is one of the best 
opportunities to learn 
about its most prominent 
religion – and a chance 
to learn about a local 
culture in a new and 
intimate way.
On the day of Tasu’a 
literally means ninth and 
in the Islamic calendar 
refers to the ninth day 
of Muharram, and the 
next day that is Ashura 
on all government 
offices, universities, 
sporting arena, Bazaars, 
museums are closed on 
this day.
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where to stay

where to eat

Isfahan Setareh Hotel is located within the historical context 
of Isfahan, and it has an estimated 500 meter distance from 
the city’s main historic and touristic sites such as Ali Qapu 
Palace, Naqsh-e Jahan Square, Lotfollah Mosque, etc. A 
combination of traditional architectural style with the 
modern one was used in constructing this six-floor hotel, 
making it able to satisfy the wide range of tastes that the 
guests have. Serareh Hotel has one traditional restaurant, a 
summer (roof) restaurant, and a regular one. The quality of 
the food and other services all accord with the latest hotel 
management standards around the world. Setareh Hotel, 
with calm and pleasant environment and combination 
of modern and traditional architecture and beautiful 
decorations, is located in the historical part of Isfahan, 
about 500 meters to Naghsh-e-Jahan square. Constructed 
on six floor with 52 different rooms and suites, benefiting 
suitable decoration and appropriate facilities. This hotel 
also includes a traditional restaurant, a summer restaurant 
on the roof, coffee shop, Internet Cafe, room service and 
private parking places and try to provide a calm and 
pleasant environment for the tourists traveling to Isfahan.

See what travelers are saying:
Abdüsselam G: Nice hotel, i would stay again
We stayed for 2 nights in this hotel. It’s very close to Naqshe 
Jahan Square. Staff speaks good English and was very 
friendly. The breakfast (included) was nice. Rooms and 
bathrooms were clean. We used the laundry service which 
was nicely done. On last morning when we overslept and 
missed the breakfast, they sent breakfast to our room and 
didn’t charge for it. When i needed to buy bus ticket to Yazd, 
they tried to buy ticket online for me (i don’t have Iranian 
credit card, obviously), unfortunately the company’s site 
wasn’t working so that i had to go to the bus terminal to buy 
ticket. They let our bags stay in the hotel after we checked 
out, since there was 5-6 hours to our bus’ departure.

The repair operations of the Malek Sultan Jarchibashi 
traditional bath-house dates back to the Safavid era in order 
to use it as a traditional restaurant and tourist attraction 
place. Since the year 2003 this restaurant has started 
operating with a cost of 4,350,000,000 tomans by Haj 
Sayed Ahmad Eftekhari and on March 9th, 2012 it was 
officially opened.It should be mentioned that due to forcible 
detainment, some parts of this structure has not been 
restored and repaired yet and in the near future, with the 
help and support of provincial authorities and especially the 
Cultural Heritage Organization, it will join this complex again.
In this ceremony, Isfahan’s governor, the director of Cultural 
Heritage Organization, Isfahan Handicrafts and Tourism 
Organization, the managing director of Isfahan Municipality 
Renovation and Restoration Organization and a number 
of the authorities and directors of these organizations and 
related offices, along with a group of advocates and university 
professors in the field of tourism, and a number of artists from 
Isfahan Broadcasting center, were present.Up until a few 
years ago, this valuable historic structure (registered in the 
national historic monuments under No. 11545) was used by 
people for bathing, but then it was destroyed due to wear and 
tear and lack of appropriate care, which some photos of this 
structure before restoration can be found here in the Gallery 
section.Currently, this dinning-restaurant has the capacity 
to serve 250 to 300 guests. Constructing a parking lot and 
Isfahan crafts and souvenir shops are some of the future 
projects for this complex.
A Live Museum
‘Jarchi Historical Bath’ is one of the old baths of Isfahan, which 
is related to the past( the Safavid) era. It was the biggest bath 
in Isfahan at that moment. It had 2 men  and women baths. It 
was built concurrently to the construction of Naghsh-e Jahan 
Square in Isfahan. It was in the big market of Isfahan near the 
Jarchi mosque .According to the historical inscription of the 
mosque, it was seemingly built with mosque building in 1611 
by Malek Soltan Jarchibashi – Shāh ‘Abbās I.

The majority of 
these ceremonies 
take place in the 
first 10 days of 
Muharram, with 
Tasu’a and Ashura 
(9th and 10th day 
of Muharram) 
being the key 
dates for these 
ceremonies. These 
ceremonies have 
been customized 
to match the 
cultural habits 
and traditions of 
different regions 
in Iran. As a result, 
many variations 
of Muharram 
mourning can be 
experienced in 
different villages 
and cities of Iran
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 Central Bank of Iran Governor 
Abdolnasser Hemmati 
announced on his Instagram 
page that 3.2 € billion have 
been allocated for the import 
of essential goods in the past 
one month.
Hemmati added that in the 
wake of the intensification 
of US sanctions and within 
the principles of Resistance 
Economy, CBI will seek to 
strengthen its assets and 
work toward meeting the 
basic needs of the public. On 
Wednesday, CBI also issued 
figures related to hard currency 
trade in the Secondary Forex 
Market between exporters and 

importers. According to the 
bank, between Aug. 7 (the day 
CBI eased currency controls) 
and Sept. 11, trade volume 
reached 2.81 € billion. Hard 
currency allocated to imports 
during this period, amounting 
to 2.45€ billion, indicates that 
currency supply has so far 
outweighed demand.

$1b for 
Production, 
Employment
A member of Majlis Plan and 
Budget Commission said the 
Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei has consented 
to the allocation of 1$ 
billion from the National 
Development Fund of Iran 
for boosting production and 
employment.Ali Kazemi 
also told the parliamentary 
news website ICANA that 
although any withdrawal 
from the country’s 
sovereign wealth fund has 
to be ratified by the Majlis, 
the Leader has to approve 
it. “It now rests with the 
government to make that 
proposal through a bill or 
send as an amendment 
of the 19-2018 budget,” 
Kazemi said. 

Bank Loans 
Rise 3.3% in 
Value
 Bank lending increased 
%3.3 in volume during 
the four months to July 
22, the latest figures 
showed.Iranian banks 
and credit institutions 
granted 1.1 quadrillion 
rials (8.2$ billion) in loans 
to customers, compared 
with 1.08 trillion rials 
(7.9$ billion) four months 
earlier.Loans offered under 
the partnership contracts 
constituted the bulk of this 
figure, %34.9, while %5.7 
went to Qarzol-Hassaneh 
(interest-free) loans and 
%27.2 to installment sale 
loans.

Germany 
looking at 
payment system 
with Iran to save 
JCPOA
Germany and its European 
partners are considering 
setting up a payment system 
with Iran to save 2015 
nuclear deal known as the 
Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
Germany and its European 
partners are considering 
setting up a payment 
system with Iran that 
allows the continuation 
of business transactions 
with the Islamic Republic 
once U.S. sanctions kick 
in, an economy ministry 
spokeswoman said.“As 
you know, it is a central goal 
of the EU and the German 
government to ensure 
that the processing of 
transactions is secured,” the 
spokeswoman said during 
a regular government news 
conference. “All options are 
being considered.”
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The move by France, Germany and 
Britain, and supported by the EU 
comes after Trump in May unilaterally 
withdrew from the 2015 Iran nuclear 
accord, which the Europeans, Russia 
and China continue to support and have 
pledged to do their utmost to protect.
EU officials on Friday confirmed the plan 
to create the “special purpose vehicle,” 
which was first reported by Spiegel, the 
German news site.
When asked about the financing model, 
a spokesperson for the German Finance 
Ministry said, “The German government 
is working together with the European 
External Action Service and the 
European Commission, as well as France 
and the United Kingdom, on maintaining 
financial payment channels with Iran. 
The negotiations on this are intensive 
and ongoing. There are different models 
under consideration.
“As you know, it is a central goal of the EU 
and the German government to ensure 
that the processing of transactions 
is secured,” she said during a regular 
government news conference. “All 
options are being considered.”
A French official added the EU needed 
“a financially independent sovereign 
channel” in order to keep the Iran deal 
alive.
The plan under review in Berlin and 
Brussels would involve establishing a 
kind of clearing house for all European 
trade with Iran. A form of commercial 
entity known as a “special purpose 
vehicle” would be established, 
with European governments as 
shareholders.
The new company would act as 
an intermediary for cross-border 
payments to and from Iran, with 
no involvement from European 
commercial or central banks, which 
are frightened of becoming the target of 
American countermeasures.
The clearinghouse is likely to be based 
in Luxembourg, but its capitalization 
remains unclear. The European 
Investment Bank and national 
development banks, like Germany’s 
KfW, may be involved, although here 
too there is genuine fear of American 
retribution.
One EU official explained that the 

“special purpose vehicle” would 
effectively function as an accounting 
firm, providing a loophole to keep trade 
flowing between EU countries and Iran. 
If Italy wanted to buy Iranian oil, it could 
wire money to the firm, which would 
handle the rest of the transaction. Iran, 
similarly, could wire money for the 
purchase of European products.
The special purpose vehicle would 
keep the money for the transactions 
within the EU, and outside the reach of 
US control over global money-transfer 
systems. It would also avoid the need to 
use banks that are afraid of being cut off 
from doing business in the US financial 
market if they are accused by the US 
Treasury Department of violating the 
sanctions.
A first battery of renewed US economic 
sanctions took effect against Iran 
last month, and further sanctions — 
including sanctions on the Iranian 
oil sector, a mainstay of the country’s 
economy — are set to take hold in 
November.
While the EU has already taken steps to 
obstruct Trump’s sanctions — including 
potential penalties against firms 
that enforce the American sanctions 
without permission of the European 
Commission — officials in Europe 
still fear that the US dominance of the 
world financial system will block most 

business with Iran.
Tehran itself has warned the Europeans 
that they should develop new ways of 
trading with Iran by early November if 
they want to preserve the nuclear deal, 
known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
The US wants all businesses and 
countries around the world to stop 
doing business with Iran.
News of the EU plan comes only two days 
after European Commission President 
Jean-Claude Juncker vowed in his final 
State of the Union address to increase 
the role of the euro in international 
trade, particularly in terms of energy 
purchases.
Word of the European plan to prop up 
Iran’s oil industry is certain to further 
damage the already badly-strained 
transatlantic relationship.
European governments have rarely 
acted so decisively in opposition to 
American foreign policy. Their action 
is partly motivated by what is viewed 
as an American attack on European 
sovereignty. Trump’s government is 
seen as coercing compliance rather than 
working out agreed policy.A determined 
effort to get around US sanctions would 
also encourage European businesses to 
stay the course in Iran. 
Reuters, politico.eu and handelsblatt.
com contributed to this story.

Iran proposes to hold tourism expo 
in Japan
Iranian ambassador to Japan Morteza Rahmani 
Movahed proposed holding of an exhibition featuring 
Iran’s tourism potentials and handicrafts in Japan.
He brought forward the proposal in a Saturday 
meeting with the Tadashi Shimura, president of Japan 
Association of Travel Agents (JATA).
Touching upon considerable and diverse potentials of 
Iran in the tourism industry, Rahmani Movahed said 
that Iran has its special attractions for all the tastes of 
Japanese tourists.
The Iranian envoy highlighted that implementing this 
proposal depends on appropriate support from JATA.
Shimura, for his part, welcomed the proposal, saying 
that introducing Iran’s tourism attractions to Japanese 
people is a great opportunity and Japanese media and 
travel agencies can take part in the event.
Japanese tourists are more interested in monuments 
and historical buildings and prefer eco-lodges to hotels, 
he noted.

Iran’s gas condensate exports drop 
nearly 41%
Iran’s export of gas condensates from March to August 
stood at 4.1 million tons worth $2.1 billion, which 
shows a 41% decline in weight and 23% decline in 
value compared to the same period last year.According 
to the latest customs figures of Iran’s foreign trade, 
4.167 million tons of Iranian gas condensate, valued 
at $2.169, was exported to target countries in the 
first five months of the current Iranian fiscal year, 
corresponding to a period from March 21 to August 22.
The gas condensate exports takes 9 percent and 
11.23 percent share of Iran’s total exports in terms 
of weight and value, respectively.Meanwhile, Iran’s 
gas condensate exports in the same period last year 
stood at 7.139 million tons valued at $2.8 million. The 
exports took 14.97 percent and 16.49 percent share 
of the country’s total exports in terms of weight and 
value.Accordingly, the export of gas condensates from 
March to August shows a 41.62% decline in weight and 
22.53% decline in value compared to the same period 
last year.

Iran’s Aluminum Consumption 
Growth Twice Global Rate
EghtesdadOnline: The global average aluminum 
consumption growth stands at 6% per year while 
the rate is 12% in Iran, according to Chairman of 
Iranian Mines and Mining Industries Development and 
Renovation Organization Mehdi Karbasian.Vehicles 
manufacturing with 25% has the highest share of 
aluminum consumption in the world, followed by 
building industry with 25%, packaging with 17% and 
electricity industry with 12%.IMIDRO is planning to 
launch the construction of two factories: an alumina 
powder factory in the Parsian Special Economic Energy 
Zone in Bushehr Province with a production capacity 
of 800,000 tons per year, in addition to another factory 
for aluminum rolling at Lamard Special Economic Zone 
in Fars Province with a production capacity of 160,000 
tons per year.According to Karbasian, the latter is 
scheduled to become operational by the end of the fiscal 
year (March 2019).“When operational, Iran’s ranking 
as the world’s 18th major aluminum ingot producer 
would improve to the 12th spot,” he said.

The European Union’s biggest 
economic powers are planning 
to create a “special purpose” 
financial company to thwart 
US President Donald Trump’s 
sanctions and help Iran continue 
to sell oil in Europe and do business 
transactions.

EU looking at payment system 
with Iran to thwart US sanctions

tech

Iranian Lawmaker Calls for FATF 
Guarantees
 A senior lawmaker has voiced support for three of four legal 
measures required from Iran to be in good standing with the Financial 
Action Task Force, but said a guarantee is needed from the global 
watchdog that Iran will be able to reap the expected benefits when 
it fulfills its commitments.In a talk with ICANA, the official news 
outlet of the parliament, Mohammad Reza Pour-Ebrahimi, the head 
of Majlis Economic Commission and a vocal MP, discussed Iran’s 
legal requirements to fulfill its action plan with the Paris-based 
intergovernmental organization tasked with combating money 
laundering and financing of terrorism.“Amendments to the Anti-Money 
Laundering Law and the Combating Financing of Terrorism Law have 
been reviewed and approved by the parliament and face no problems,” 

Financial Tribune quoted him as saying.“They will even significantly 
help create transparency.”
Pour-Ebrahimi noted that the bill aimed at joining Iran to the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime, also 
known as the Palermo Convention, was met with a degree of resistance 
from the Guardians Council, made up of six Muslim clerics appointed 
by Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and six jurists elected by the 
parliament, which is charged with ensuring draft laws do not contradict 
religious laws or Iran’s Constitution.However, as Pour-Ebrahimi 
pointed out, “latest news from members of the Majlis Legal and Judicial 
Commission indicate that inconsistencies may be removed”.That only 
leaves the bill aimed at joining Iran to the International Convention for 
the Suppression of the Financing of Terrorism, also known as the FT 
Convention. 
Pour-Ebrahimi said there are serious concerns about the bill.

“Passing the bill aimed at joining the 
Islamic Republic to this convention 
is not in the national interest 
of the country under the current 
circumstances,” he said.The 
lawmaker conceded that many inside 
Iran are concerned what will happen 
to the country and its already limited 
banking relations should it fail to complete 
the action plan, stressing that “to alleviate 
these concerns, guarantees must be obtained”.“In o t h e r 
words, if our country approves and implements all four bills, there are 
no guarantees that international banks will work with Iran. Therefore, 
views concerning this issue are not positive and guarantees need to be 
obtained from the Financial Action Task Force,” he said.

European 
governments 
have rarely 
acted so 
decisively in 
opposition 
to American 
foreign policy. 
Their action 
is partly 
motivated by 
what is viewed 
as an American 
attack on 
European 
sovereignty. 



... creation. Reflection 
in Quranic verses 
indicates the 
importance of family 
ties, respect for parents, 
and respect for the 
upbringing of children.
Family is the smallest 
institution of the 
community and 
therefore the most 
vulnerable group 
against social harm 
is family. So that 
most problems and 
injuries occur first in 
families And if they are 
not  prevented they 
also penetrate the 
community. 
It seems that the 
modeling of the Iranian 
youth is now the 
television and the lives 
of volunteers who are 
just the prosperous 
sectors of the society, 
and anyone can 
compete with them in 
luxuries! In the long run, 
the age of marriage has 
increased and the next 
problems due to the 
lack of marriage have 
been plagued by the 
Islamic Society of Iran.
One of the most 
important pillars 
of a family is elderly 
which, because of 
their experience, are 
considered as a source 
of blessing in the family. 
Today, we believe that 
the peace and security 
of the country's social 
and economic life are 
owed to the efforts of 
our ancestors and 
elders. Reasonable 
people who have been 
struggling for years 
and with inexhaustible 
perseverance and 
hard work for the 
development and 
construction of 
this country, have 
moved the wheels 
of development and 
progress. Therefore, it is 
necessary to appreciate 
the efforts of the retired 
and elderly people of 
the country which is 
the duty of society and 
their children. Elders 
have been respected in 
Iranian culture since 
ancient times But for 
many years, it has been 
equating to aging, with 
the plunge of economic 
and financial problems. 
It does not seem fair to 
say that a person who 
has been trying to live 
up to the goals of the 
community has become 
so obstinate in the old 
age. Is it true that the 
elderly will be worried 
about his Low and 
late salary? Do not our 
retirees have the right 
to live in economic calm 
at least at this age?

Ties with China, Russia important to 
Iran: Fmr FM
 Enhancing relations with China and Russia is of great 
importance to Tehran, Iran's former foreign minister said 
adding that the three countries should take initiative to solve 
problems resulted by the US withdrawal from the nuclear 
deal.The joint statement issued by Chinese and Iranian 
presidents signed two years ago in Tehran is a good basis 
for boosting bilateral relations and there have been talks on 
the ways of implementation of the statement, Head of Iran's 
Strategic Council on Foreign Relations Kamal Kharrazi said 
at a meeting with directors of Shanghai International Studies 
University.Kharrazi, who serves as the Minister of Foreign 
Affairs from 20 August 1997 to 24 August 2005, is currently 
in China to discuss issues of mutual interest with the senior 
Chinese officials.Meanwhile, Head of the university Yang 
Jiemian also echoed the remarks by Kharrazi, calling for 
regular meetings of the two countries' officials to implement 
the statement.'Forty years ago, the Islamic Revolution in 
Iran and reforms in China set the ground for enhancement of 
relations by the two sides, resulting in stronger ties along with 
an increase in the two countries' regional influence,' he said.
Iran and China should know their strategic advantages and 
use them while enjoying each others' experiences, Yang said.
Iranian, S Korean MPs call for 
expansion of ties regardless of US 
pressures
 In a Saturday meeting, Asadollah Abbasi, the president of 
Iran-South Korea parliamentary friendship group, and Kang 
Seok-ho, a senior member of the South Korean National 
Assembly, said that bilateral relations must not be affected by 
US pressures.“Old communications between Iran and South 
Korea must not be affected by US pressures,” said Asadollah 
Abbasi, the president of Iran-South Korea parliamentary 
friendship group, calling for bolstering and cementing 
friendly relations at the current stage.The Iranian senior 
legislator made the remarks in a meeting with Kang Seok-
ho, the Chairman of the South Korean National Assembly’s 
Foreign Affairs and Unification Committee, on Saturday in 
Seoul.“There are numerous venues of cooperation in areas of 
politics, economy, culture and parliament in the two countries 
and the barrier s should be removed and the ground should 
be paved for expanding and extending communications and 
interactions,” said MP Abbasi referring to huge capacities of 
cooperation between Iran and South Korea.
Pompeo Slams Kerry for 
'Inappropriate' Meetings with Iran 
Officials
US Secretary of State Mike Pompeo lambasted his 
predecessor, John Kerry, for meetings with Iranian 
officials in back-channel talks and accused him of "actively 
undermining" the Trump administration's policy toward 
Tehran."What Secretary Kerry has done is unseemly and 
unprecedented," Pompeo told a news conference, adding 
that he "ought not to engage in that kind of behavior", Reuters 
reported.“It is inconsistent with what the foreign policy of 
the United States is, as directed by this president. It is beyond 
inappropriate," Pompeo deplored.Pompeo's criticism of 
Kerry came a day after US President Donald Trump accused 
the former secretary of state of "illegal" meetings on Iran in 
a late-night tweet.Kerry, in a radio interview with Fox News 
as part of a book tour, said he had met with Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif "three or four times" since 
the end of his term in January 2017. He has also accused the 
Trump administration of pursuing a policy of regime change 
in Iran.

The Iran-Saudi/Arab Conflict and the Path to Peace

Mousavian recently addressed 'West Asia Conference' 
on Changing Security Paradigm in West Asia: Regional 
and International Responses which was held with the 
attendance of scores of resident diplomats, authors, 
research centers and Indian media in New Delhi.
The following is the full text of Mousavian’s speech:
The West Asia is in the midst of a historic tumult. As 
conflict and terrorism have spread, some historic 
regional powers have collapsed and the geopolitical 
landscape that underpinned the regional order for 
decades has been upended.
Among the seminal factors contributing to regional 
instability and the spread of radicalization have been:
1. The continuing Israeli occupation of Palestine,
2. Saddam’s invasion of Iran in 1980 and Kuwait in 
1990,
3. The 2001 U.S.-led invasion of Afghanistan,
4. The 2003 U.S. invasion of Iraq,
5. The outbreak of the “Arab Spring” in 2011, 
6. NATO-GCC war on Libya in 2011,
7. Orchestrating and recruiting tens of thousands 
of terrorists from over 80 countries to bring regime 
change in Syria, and
8. The 2015 Saudi-US war on Yemen. 
These developments have effectively:
1. Torn up much of the Arab world; 
2. Dragging major Arab powers Iraq, Libya and Syria 
into civil war and terrorism, 
3. The collapse of U.S. regional allies in countries like 
Egypt and Tunisia,
4. The flow of tens of thousands of terrorists into the 
region and beyond,
5. The advent and spread of ISIS and other terrorist 
groups in the region and beyond.
As traditional Arab powers Egypt, Iraq, Libya and 
Syria have fallen into disarray, Saudi Arabia—today 
effectively led by the -33year-old Crown Prince 
Mohammad bin Salman—is attempting to take the 
mantle of leadership over the Arab world. 
The new regional power dynamic has in effect seen the 
formation of two major blocs, one comprised of Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Israel, and the 
United States under President Donald Trump, and the 
other including Iran, Russia, Syria, Hezbollah, Iraq and 
other popularly-mobilized militias such as the Hashd 
Al-Sha'abi in Iraq and the Syrian Defense Forces. 
While the United States and Russia are, the two most 
consequential global powers affecting the fate of the 
Middle East, at the regional level Iran and Saudi Arabia 
are the main actors. 
Saudi Arabia has in recent years veered away from 
its traditionally conservative and behind-the-scenes 
foreign policy approach to a far more assertive and 
openly hostile to Iran strategy 
It is a fact that Saudi-Iran have influence on crises 
in Yemen, Lebanon, Syria, Iraq, Bahrain, Qatar, and 
elsewhere in the region. However, the US, Israel 
and Saudi Arabia blame Iran for the discord in the 
Arab world and instability in the region despite the 
success of the Iran nuclear negotiations in alleviating 
international concerns of Iran’s potential pathways to 
nuclear weapons. 
But from the Iranian point of view, the real reasons 
behind flailing Arab unity and the crises in the region 

have little to do with Iran and lie closer at:
1. Dysfunctionalities of Arab states,
2. Decades of dictatorship and corruption in Arab 
countries,
3. The spread of Wahhabism,
4. Arab-Arab wars such as Saddam invasion of Kuwait, 
GCC invasion of Libya and Saud-UAE invasion of 
Yemen, and
5. Riyadh’s doorstop in many cases.
For instance, the cause of Palestine which for years 
was the top source of angst and unity in the Arab 
and Muslim world, has today lost its significance to 
such a degree for the Saudi government pressuring 
Palestinians to accept maximalist Israeli demands. 
In December 2017, the New York Times, citing 
“Palestinian, Arab, and European officials,” stated that 
Mohammad bin Salman had presented Palestinian 
President Mahmoud Abbas with “a plan that would be 
more tilted toward the Israelis than any ever embraced 
by the American government.” 
On December 2017 ,6 President Trump formally 
recognized Jerusalem as the capital of Israel, reversing 
nearly seven decades of American foreign policy 
because he was sure Bin Salman is committed to 
confront Iran and to push Palestinians to compel to 
Israeli demand.
In short, the reality is that the Arab world, led by 
Saudi Arabia, is seemingly on the verge of historic 
capitulation to Israel. 
The (Persian) Gulf Cooperation Council (GCC) is for 
all intents and purposes now also defunct. This too 
is not for anything to do with Iran, but chiefly due 
to the smaller Persian Gulf states’ perennial fear of 
falling victim to hegemonic Saudi aspirations—as 
exemplified by Saudi Arabia effectively turning 
Bahrain into its own province and most recently with 
the Saudi-led blockade of Qatar. 
Doha officials now regularly proclaim before the 
world that Saudi Arabia seeks to turn them into a 
puppet state. 
The chaos that has engulfed Libya in crisis, has also had 
nothing to do with Iran, but is due to the regime change 
military operation that overthrew Muammar Gaddafi 
in 2011 led by NATO and U.S. Arab allies, including the 
UAE and Saudi Arabia. 
In Yemen, the narrative of “Iran-backed” Houthis 
instigating a civil war is simplistic and ignores any 
historic context. The fact is that the Saudi assault on 
Yemen, has resulted in thousands of civilian deaths, 
triggered an unprecedented cholera epidemic, and 
taken the country to the edge of widespread famine 
in what has become the world’s worst humanitarian 

catastrophe. 
Saudi Arabia’s regional strategy can be encapsulated 
into five points:
1. Endeavor to keep American military, security, 
political, and economic dominance over the region.
2. Ally with Israel to gain the support of the powerful 
international Zionist movement.
3. Confront Iran and its regional allies on all forces and 
instigate a U.S. war with Iran. 
4. Pressure Palestinians into accepting Israeli 
demands, effectively eliminating the issue of Palestine 
and marking official recognition of Israel by the Arab 
world. 
5. Dominate the smaller Persian Gulf states and muster 
an Arab coalition in the form of an “Arab NATO” or 
other means to isolate and confront Iran. 
In response, Iran’s strategy can also be summarized 
in five points:
1. Resist U.S. hegemony in the Persian Gulf and 
improve its relations with other global powers. 
2. Resist Israeli occupation and support Palestinians 
and resistance groups such as Hamas and Hezbollah. 
3. All-out confrontation with takfiri terrorist groups, 
whose root ideology is Wahhabi Salafism, such as al-
Qaeda, Jabhat al-Nusra, ISIS, etc.
4. Act as a counterbalance to Saudi efforts to impose 
hegemony over the smaller Arab Persian Gulf 
sheikhdoms. After the Saudi blockade of Qatar, the 
small state’s only access to the outside world was 
through its air and sea border with Iran—which Iran 
kept open for its use. To this end, Iran has sought to 
maintain normal ties with the GCC states who have 
no appetite for Saudi hegemony, including Oman and 
Kuwait. 
5. Confront Israel’s strategic aim to disintegrate four 
Islamic countries—Iraq, Syria, Turkey, and Iran—by 
supporting Kurdish separatist aspirations. All four 
of these countries share many interests and with the 
resolution of the Syrian crisis, the grounds will be 
created for broader cooperation between then. 
Given these conflicting strategies, Saudi Arabia and 
Iran have two choices:
The first is to continue the status quo of confrontation. 
The chief implications of this option will be that 
the unstable regional status quo will continue to 
deteriorate, any prospect of eliminating terrorist 
groups in the vein of ISIS will be diminished, 
sectarianism will increase, and there will be a real risk 
of a disastrous war that will not only engulf regional 
powers, but also global powers—especially the United 
States and Russia.

By: Hossein Mousavian

Economic 
Calm Is 
Right For 
Every Elderly 
Person

 Iranian ex-diplomat and former nuclear 
negotiator Hossein Mousavian has 
reviewed the path to maintain peace with 
Saudi Arabia and Arab countries.

Tehran and Beijing together can overcome 
present challenges and risks, Director of 
the International Liaison Department of 
the Central Committee of the Communist 
Party of China said.
Song Tao made the remarks Saturday in 
a meeting with the visiting Head of Iran's 
Foreign Policy Strategic Council Kamal 
Kharrazi. 
The world is facing with unprecedented 
developments, said the Chinese official 
adding that Iran and China are both 
effective in their regions.
He urged both sides to boost bilateral 
cooperation.

Song Tao underlined designing an Eastern 
plan so that countries with a short-term 
historical record could not impose their 
political systems on others and claim 
managing the world.
Kharrazi, for his part, referred to the good 
cooperation between Tehran and Beijing, 
saying grounds have been prepared for 
both capitals to have more cooperation in 
the region.
He pointed to the development project for 
Iran's Chabahar Port and connecting it to 
Pakistan's Gwadar port (a deep-sea port 
situated on the Arabian Sea at Gwadar in 
Balochistan province of Pakistan), as well 

as the project to connect Chabahar to 
the western parts of Iran.
The project is to be completed with the 
help of China.
Kharrazi hoped that Tehran-Beijing 
cooperation in Chabahar will lead to 
their cooperation in reconstruction 
projects for Iraq and Syria. 
During the meeting both sides 
discussed energy transmission to the 
east of Iran through the Peace pipeline (IP 
Gas) and west of the country through Iraq 
and Syria.
Cooperation on continuation of Iran oil 
purchase, preserving Iran nuclear deal 

a l s o 
known as the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
and the importance of establishing 
cooperation with the P1+4 were among 
other topics reviewed by the two senior 
officials.

Iran, China can beat existing challenges together: 
Chinese official
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Iran: World Must Take UK's Plot for 
Syria Seriously
Iran's Ambassador and Permanent Representative to The Hague Alireza 
Jahangiri said the world needs to seriously consider US Senator Richard Black's 
recent warning of a fake chemical weapons attack in Syria by British MI6 spy agency 
to pin the blame on Damascus."(Senator) Black's stance on a possible gas attack in 
Syria proves what has been declared repeatedly in the Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons (OPCW) meetings," Jahangiri wrote on his Twitter account on Friday.
Jahangiri, Iran's permanent representative at the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
underlined that the international community should pay careful attention to the Republican senator's remarks 
in order to prevent disasters like the Iraq war.Jahangiri's remarks came after Senator Black warned that Britain's 
MI6 "is planning a fake chemical weapons attack on Syria; this proves what has been said many times in the 
OPCW’s meetings. If the world takes such statements seriously, we will not see any disasters like the Iraq war."

US Imposes North Korea-Related US 
President Greenlights Tariffs on About 
200$ Billion More in Chinese Products
US President Donald Trump has reportedly given a go ahead to additional tariffs 
on Chinese goods worth about 200$ billion. The instruction to aides comes despite 
attempts by the Treasury to restart talks with Beijing.The news was initially reported 
by Bloomberg and Fox News and later confirmed by Reuters. According to reports, 
the Donald Trump administration has decided to delay the public announcement of the 
measure “based on concerns raised in public comments”.
Trump ordered the new salvo in his trade war with China after meeting Treasury Secretary Steven Mnuchin, 
Commerce Secretary Wilbur Ross, and US Trade Representative Robert Lighthizer, Bloomberg sources said.
Mnuchin was earlier trying to kick-start negotiations with China, which responded in kind to the previous round 
of -25percent tariffs on goods worth 50$ billion and promised to act likewise in the future.



EU looking at payment system with 
Iran to thwart US sanctions

Iran picks “No Date, No Signature” as 
official submission to Oscars
The Iranian film “No Date, No Signature” directed by Vahid Jalilvand has been 
selected as the country’s official submission to the 91st Academy Awards in the 
best foreign language film category.A committee was assigned by Iran’s Farabi 
Cinema Foundation to choose the county’s submission to the Oscar.Directed by 
Vahid Jalilvand, ‘No Date, No Signature’ recently raked in awards at the 20th Iran 
Cinema Celebration, including Best Director, Best Film, Best Script, and Best Supporting 
Actress and Actor awards.The drama narrates the story of a forensic pathologist Dr. Kaveh Nariman (played 
by Amir Aghaei), a principled and virtuous man, who gets involved in an accident and faces a dilemma of 
whether he is responsible for the death of a child or if the cause of death is unrelated to his doing.

One of the most 
important pillars of the 
Islamic community is 
the family. On the one 
hand, the formation 
of a family has a direct 
and close relationship 
with solving family 
problems and personal 
disruptions and on 
the other hand, it has 
a clear connection 
with solving social 
problems. Hence, if a 
family is challenged, it 
will directly affect the 
community. Sociability 
and the desire to live 
with others lie in the 
presence of every 
human being for this 
reason, when human 
beings turn from social 
life and the formation 
of a family; they have 
violated the laws of ...
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"Organizing urban traffic" and "facilitating 

students' transition" are among the certain pri-

orities of Traffic and Transportation Organiza-

tion of Isfahan Municipality during the first two weeks of 

October.  With the cooperation of Isfahan General Depart-

ment of Education and other responsible organizations, we 

will be able to solve the upcoming problems regarding the 

students' transitions," Alireza Salavati said
 As we know with the beginning of the new school year, 
the number of vehicle travels will increases. The main 
solution to escape this heavy traffic is using public 
transportation. “The first priority of Traffic and 
Transportation Organization of Isfahan is to encourage 
students to use public transportation options such as 
the subway, bus, and taxi,” the deputy director of Traffic 
and Transportation Organization of Isfahan Municipality 
emphasized.“This year, with the cooperation of General 
Department of Education of Isfahan,70,000  students will 
use the school buses,” Salavati said. He also announced the 
special rules for activities, behaviors, and dress codes of 
taxi drivers and said that Isfahan Bus Company is trying 

to increase the quantity and quality of the bus fleet to 
welcome the city trips which are going to be increased 
next week.
“Bus transportation is provided to students in such a way 
to meet parents' satisfaction. With the cooperation of the 
General Department of Education of Isfahan Province, 50 
buses are allocated to students’ cultural and recreational 
trips,” said the Transportation and Traffic deputy director 
of Isfahan Municipality."Let's Take the Subway" is a 
special program which is carried out with the cooperation 
of Cultural, Social, and Sports Organization and the 
Citizenship Culture Committee of Isfahan Municipality; 
according to this plan, students are the main priority of 
transportation fleet,” announced Salavati. The headway 
will be reduced to10  minutes coincide with the beginning 
of the school year.

The US will find it difficult to cut Iran’s oil exports 
completely as the oil market is already tight and rival 
producers cannot make up the shortfall, a top Iranian 
official said .
Iran: Oil market too tight for US zero export target
Washington is seeking to cut Iranian oil exports to zero by 
November as it reimposes sanctions, and is encouraging 
other producers such as Saudi Arabia, other OPEC 
members and Russia to pump more to meet the shortfall, 
Reuters reported.
Even so, the expected loss of Iranian oil, declining supply 
from another OPEC member Venezuela and other outages 

are boosting crude prices, which this week hit 80$ a barrel, 
the highest since May.
Iran’s OPEC Governor Hossein Kazempour Ardebili, said 
in comments to Reuters that a “supply shortage” meant 
that the United States would not be able to meet its zero 
export target.
“There is no spare capacity anywhere,” he said.
A longtime adviser at Saudi Arabia’s Energy Ministry also 
said last month that current US sanctions on Iran were 
unlikely to stop Iranian oil exports completely.
Under pressure from US President Donald Trump to lower 
oil prices, the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries and allies agreed in June to boost production, 
having participated in a supply-cutting deal in place since 
2017.
While OPEC production has increased since then, Saudi 
Arabia has added less crude than it initially indicated. 
Kazempour has voiced skepticism that other producers 
can add much more oil.
The OPEC governor is typically the second most senior 
post in a country’s OPEC delegation after the oil minister. 
Kazempour has represented Iran in that position for many 
years.

Let’s take subway at 
new school year

Iran: Oil market too tight for US zero 
export target
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