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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 
3,650,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,956,005,182,000جدید

1,980,0002,331,000نیم سکه

1,150,0001,241,000ربع سکه

655000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18354000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 افزایش قیمت خودرو رسما
 کلید خورد؛

راه نجات صنعت 
خودروسازی چیست؟

در ماه های گذشته خودرو سازان و قطعه سازان 
بارها از افزایش هزینه های تولید سخن گفته اند 
و در چند روز گذشته مدعی ضرر ۵هزار و ۵۰۰ 

میلیاردی در این صنعت شده اند. 
با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات آن، قطعه 
سازان مدعی افزایش چند برابری هزینه تامین 
مواد اولیه و ســاخت قطعات و در نهایت ناتوانی 
خودروســازان در پرداخت هزینه ها و بدهی به 
واحدهای تولیدی شده اند و نسبت به احتمال 
ورشکستگی این صنعت بزرگ کشور در صورت 
حل نشدن مشکالت مالی و عدم تزریق نقدینگی 

هشدار داده اند. ...

2 ادامه در صفحه 
           معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان : در حال حاضر میانگین سنی اتوبوس های اصفهان به 15 سال رسیده است.

طرح هایی که به سرانجام نمی رسد؛  

زمستان دودی در انتظار نصف جهان

3

گزارشی از برون سپاری خدمات ویزا؛

 مراکز درخواست ویزا بابت 
کپی مدارک هم یورو می گیرند!

با وجود اینکه وزارت خارجه چند ماه پیش اعالم کرده بود 
سفارتخانه ها به مراکز درخواست ویزای ایرانی اعالم کنند بابت ارائه 
خدمات ویزا از مردم ریال بگیرند نه یورو اما این اقدام اجرایی نشد.

برخی از سفارتخانه ّها در ایران خدمات صدور ویزای کشورشان را به 
شرکت های دیگری برون سپاری کرده اند. دو شرکت به صورت رسمی در 
ایران و کشورهای دیگر شعبه دارند مانند شرکت VFS که کارهای...

تقاضای مردم اصفهان از 
نمایندگانشان؛

»تا آخر پای استعفای 
خود بایستید«

زاینده رود کم کم از اذهان مردم 
اصفهان محو شد و جایش را به 
مریضی ، افسردگی و دلواپسی 
بر سر آب آشامیدنی داد. زاینده 
رودی که ســال ها در این شهر 
جاری بود و به یکباره خشــک 
شــدنش آن هم به دالیل  واهی 
چون کم جانی و فصلی بودنش 

مورد قبول واقع نشد. 
در این ســال ها حرف از احیای 
دوباره زاینده رود زیاد زده شده اما 
در عمل ما هنوز یک زاینده رود 
خشک را شاهد هستیم که گویی 
قرار نیست هیچ گاه جاری بشود.

ســال گذشــته در جهت رفع 
این مشــکل قول های فراوانی 
داده شــد تا جایی که استاندار 
چهارمحال بختیــاری ازامضای  
توافق نامه ای که با استان اصفهان 
منعقد شده،  صحبت کرد و اعالم 
نمود مسئولیت مذاکره در زمینه 
آب کشاورزی به عهده نمایندگان 
کشاورزان دو استان گذاشته شد. 
به همین دلیل رییس کمیسیون 

کشاورزی، ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 طاهــر ادامــه داد : امســال 27 محله 
در اســتان اصفهان بــرای اجرای طرح 
 بازآفرینــی محلــه هــای فرســوده و 
ســکونتگاه های غیررســمی در برنامه 
اجرایی این نهاد قرار گرفته است و در این 
راستا متناسب با هر محله اقدام های الزم 
برای تهیه طرح، مطالعه و عملیات اجرا 

در دستور کار قرار دارد. 
وی با اشاره به این که اولویت مهم ما در 
اجرای طرح بازآفرینی خواســته مردم 
 محله هاســت، اضافه کــرد: در احیای 
بافت های فرسوده شــهری ابزار اصلی، 
مشارکت مردم و کنشگران شهری است 
و دولت به جای دخالت در حوزه ساخت 
و ساز همانند مسکن مهر، در این زمینه 
فقط وظیفه تسهیل گری را برعهده دارد. 
معــاون بازآفرینی و مســکن اداره کل 
راه و شهرســازی اصفهــان تصریــح 
 کرد: همه ســازمان ها، موسســه ها و 
شرکت های دولتی برای سرعت بخشی 
در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری، مکلف شدند نسبت به واگذاری 
رایگان زمین های در اختیــار خود در 
محدوده هــا و محله هــای دارای بافت 
فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و 

شهرسازی اقدام کنند. 
 بــه گفتــه وی بازآفرینی شــهری در 
عرصــه هــای اقتصــادی، اجتماعی و 

کالبدی ساالنه حدود 1۵ هزار اشتغال 
مستقیم و غیر مستقیم در استان ایجاد 

می کند. 
وی با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک 
در زمینه بازآفرینی پایدار شــهری در 
اصفهــان گفت: درســال  هــای اخیر 
اعتبارهای ویژه ای برای بازآفرینی پایدار 
شهری به اســتان اختصاص پیدا کرد و 

این برنامه تهیه شد. 
بر اســاس طرح برنامه ملــی بازآفرینی 
شهری که اجرای رســمی آن از بهمن 
1396 آغاز شده ساالنه 1۰ درصد بافت 
فرســوده و ناکارآمد شــهری در کشور 

بازسازی می شود. 
هم اینک هزار محله در 46۵ شهر کشور 
به وســعت ۵۵ هزار و 1۰4 هکتار جزو 

بافت ناکارآمد شهری است. 
»کاهش فقر، ارتقای تاب آوری شهری، 
ارتقای هویت و منزلت مکانی و افزایش 
حکمرانی محلی« از اهداف کالن محلی 

این طرح هستند. 
در این چارچوب قرار است تا پایان اجرای 
برنامه ششم توسعه نیمی از محله های 
هدف طرح بازآفرینی شــهری مشتمل 
بر هزار و 334 محله کــه در مجموع 9 
میلیون نفر را در خود جــای داده اند با 
اختصاص ساالنه 2۵۰ هزار میلیارد ریال 

بازسازی شود. 

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه 
و شهرســازی اصفهان بیان کرد: دولت 
برای ایجاد مشــوق های الزم و تسهیل 
در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار، همه 
دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی 
شــهری پایدار را موظف کرد دست کم 
3۰ درصد اعتبارات بودجه های سنواتی 
مربوط به فعالیت  های خود در شهرها را 
به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده ها و 

محله های هدف اختصاص دهند. 
وی افزود : همچنین دولت میزان سقف 
تسهیالت مشارکت مدنی دوره ساخت و 
ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول 
این طرح را در کالنشــهرها به ازای هر 
واحد مسکونی تولید شده به ترتیب ۵۰۰ 
میلیون و 2۰۰ میلیون ریال و در ســایر 
شهرها سقف تســهیالت یاد شده را به 
ترتیب 4۰۰ میلیون و 1۵۰ میلیون ریال 

تعیین کرد. 
براساس مطالعات شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران، 2 هزار و 7۰۰ محله در 
۵43 شهر کشور با 141 هزار هکتار در 
بافت های تاریخی، ناکارآمد شــهری و 

حاشیه ای وجود دارد. 
خوزستان با 9.۵9 درصد بیشترین سهم 
و زنجان با ۰.۵7 درصد کمترین مساحت 

بافت فرسوده شهری را دارند. 
14 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در 

استان اصفهان وجود دارد. 
هشت هزار و 1۰۰ هکتار بافت فرسوده، 
سه هزار هکتار بافت تاریخی و سه هزار 
و 78۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی در 

استان اصفهان وجود دارد. 
شهر اصفهان 2 هزار و 3۰4 هکتار بافت 
فرســوده دارد که 2۰ درصــد مجموع 

مساحت شهر را شامل می شود. 
در قوانیــن متعددی همچــون برنامه 
 چهــارم، پنجم و ششــم توســعه نگاه 
ویژه ای به احیا و بازآفرینی بافت فرسوده 
شده است و طبق این برنامه ها باید هر 

سال 1۰ درصد از این بافت احیا شود. 

530 میلیارد ریال برای اجرای طرح بازآفرینی اصفهان اختصاص یافت

بر اساس طرح برنامه 
ملی بازآفرینی 

شهری که اجرای 
رسمی آن از بهمن 

1396 آغاز شده 
ساالنه 10 درصد بافت 

فرسوده و ناکارآمد 
شهری در کشور 

بازسازی می شود. 

 معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت:530 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای اجرای طرح های بازآفرینی در 
این استان اختصاص یافته است.

ایمان طاهر افزود : این اعتبار برای اجرای 27 طرح بهسازی، تاسیسات روبنایی و زیربنایی بافت های فرسوده در استان هزینه می شود. 
وی اظهارداشت : در سال 1396 نیز 138 میلیارد ریال برای اجرای طرح های بازآفرینی در این استان هزینه شد. 

ساختمان هایی که بیش از 30 سال قدمت داشته باشند جز بافت فرسوده محسوب می شوند.  وی با به شناسایی 14 هزار هکتار بافت فرسوده در 
استان اشاره و اضافه کرد : شهرهای فوالدشهر، بهارستان و مجلسی بدون بافت فرسوده هستند اما بیشترین حجم بافت فرسوده به شهر های 

اصفهان، کاشان، خمینی شهر و نجف آباد اختصاص دارد. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 

تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

بررسی موتو زد 2 فورس 
موتو زد 2 فورس، دومین نسل از گوشی های 
هوشمند پرچم دار و ماژوالر موتوروال به 
حساب می آید که طراحی خاص آن، امکان 
اســتفاده از ماد های متنوعی را به کاربر 

می دهد.

نسل دوم موتو زد در سال 2۰17 معرفی شد؛ با 
این تفاوت که برخالف نسل گذشته، خبری از 
نسخه  عادی نبود و موتوروال تنها به عرضه  نسخه  
Force Moto Z2 بسنده کرد. پرچم دار سال 
گذشته  Motorola نسبت به نسل نخست، 
تغییراتی همچون ارتقاء پردازنده، دوربین دوگانه 
و کاهش وزن را همراه خود دارد. حال با تأخیری 
یک ساله، موتو زد 2 فورس در اختیار زومیت قرار 
گرفته است با ما همراه باشید تا به بررسی آخرین 
پرچم دار موجود در بازار ایــران از برند موتوروال 

بپردازیم.

  طراحی
اصرار موتــوروال بر ادامه  پشــتیبانی از پلتفرم 
MotoMods باعث شده اســت تا طراحی 
موتو زد 2 تفاوت چندانی با نسل گذشته نداشته 
باشد. مهندسان Motorola برای آنکه امکان 
استفاده  راحت از گوشــی حین اتصال مادهای 
مختلف را فراهم کنند، بدنه ای بســیار باریک 
برای آن در نظر گرفته اند که در پنل پشــتی از 
دوربینی با برآمدگی بســیار ضخیــم میزبانی 
می کند؛ البتــه موتــوروال از برآمدگی دوربین 
به عنوان تکیه گاهی برای ماد هــا بهره می برد. 
چنانچه برآمدگی دوربین موتو زد 2 فورس برای 

شما غیرقابل تحمل است، باید بگوییم که همراه 
دستگاه کاوری مغناطیسی با پوشش پارچه ای 
نیز ارائه می شــود که با اتصال آن به پنل پشتی 
 گوشی، می توان از برآمدگی ماژول دوربین رهایی

 یافت.

  نمایشگر
امروزه بخش عمده ای از تعامل ما با گوشی های 
هوشمندمان از طریق نمایشــگر آن ها صورت 
می گیرد؛ بنابراین طبیعی است که شرکت های 
تولیدکننده، به کیفیت و عملکــرد این قطعه 
توجه ویژه ای داشته باشند، در همین راستا، طی 
سال های اخیر، شاهد گذار تدریجی شرکت ها از 
پنل های LCD به پنل های OLED به دالیلی 
همچون روشنایی و کنتراســت باالتر بوده ایم. 
خوشبختانه موتوروال نیز سوار بر این موج است و 
پرچم داران خود را با چنین نمایشگرهایی روانه  
بازار می کنــد؛ بدین ترتیب در پرچم دار ســال 
 OLED 2۰17 آن نیز شاهد اســتفاده از پنل

هستیم.
 OLED موتو زد 2 فورس از نمایشگر ۵.۵ اینچی
با رزولوشــن 2۵6۰ × 144۰ پیکسل و تراکم 
۵34 پیکسل براینچ استفاده می کند و به لطف 
چنین تراکم باالیی، تصاویر و متون را با وضوح 
 Moto Z2 .بســیار خوبی به نمایش می گذارد
Force جزو معدود محصوالت پرچم دار سال 
2۰17 به حســاب می آید که از پنلی با نسبت 
تصویر مرســوم 16:9 بهره می برد و همان  طور 
که در بخش طراحی نیز اشاره کردیم، با توجه به 
نسبت پنل به بدنه  7۰.4 درصدی آن، نمایشگر 
 از دو لبه  باال و پایین، به حاشــیه های قطوری

 ختم می شود.

   اسپیکر
در موتو زد 2 فورس خبری از اســپیکر مجزا 
برای پخش صدا نیست و این وظیفه به صورت 
هم زمان برعهده  اسپیکر مکالمه قرار دارد. شاید 
چنین تصور کنید که اتخاذ چنین اســتراتژی 
غیرمعمولی می توانــد منجر بــه افت تجربه  
شنیداری پرچم دار موتوروال شود، باید بگوییم 
در اشتباه هســتید؛ چرا که موتو زد 2 فورس در 
این زمینه عملکرد بســیار خوبــی را از خود به 
 Moto Z2  نمایش می گذارد. اسپیکر تک کاناله
Force عملکرد قابل احترامی در زمینه  بلندی 
و کیفیت دارد؛ به طوری که اگر بخواهید در یک 
فضای کوچک، نظیر اتاق، از گوشــی به عنوان 
دستگاه پخش موسیقی استفاده کنید، صدای 

خروجی بسیار واضح و شفاف خواهد بود.

  دوربین
موتو زد 2 فورس نخستین محصول موتوروال با 
دوربین دوگانه محســوب می شود، این گوشی 
هوشمند برای عکاسی از ترکیب دو سنسور 12 
مگاپیکسلی با ابعاد 2.9/1 اینچی و اندازه  پیکسل 
1.2۵ میکرومتری اســتفاده می کند؛ برخالف 
راهکار به کاررفته در اغلب گوشی های موجود در 
بازار، موتوروال از یک سنسور رنگی در کنار نمونه  
سیاه وسفید خود استفاده می کند، این سنسورها 
در پس لنزهایی با دیافراگم یکســان f/2.۰ قرار 
دارند که گشــودگی آن هم سطح با محصوالتی 
همچون گلکسی اس 9 با دیافراگم f/1.۵ نیست.

  جمع بندی
سقوط بزرگانی چون موتوروال و نوکیا به وضوح به 
ما نشان داد که بازار گوشی های هوشمند توجهی 
به پیشینه  و دستاوردهای سال های دور ندارد؛ 
بخش موبایل موتوروال پس از ســال ها تالطم، 
بار دیگر و در ســال 2۰14 به سرپرســتی لنوو 
امید خود را بازیافت؛ موتو زد 2 فورس به عنوان 
پرچمدار ســال 2۰17 با وجود وزن و ضخامت 
کم با بهترین های ســال از نظر طراحی فاصله 
دارد؛  زبان طراحی نه چندان مدرن، حاشیه های 
اطراف نمایشگر، پشتیبانی از MotoMods و 
استفاده از پالستیک سرفصل های بحث طراحی 
این گوشی محسوب می شوند. پنل اولد استفاده 
شده در موتو زد 2 فورس روشنایی باالیی دارد اما 
در بحث حداقل روشنایی و دقت رنگ بی نقص 
عمل نمی کند. اسپیکر زد 2 فورس با وجود استریو 
نبودن عملکرد قابل احترامی دارد و شفافیت و 

بلندی آن کامال رضایت بخش ارزیابی می شود.



»تا آخر پای استعفای 
خود بایستید«

ادامه از صفحه یک:
...   آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اســامی نیز از ایجاد  کارگروه ملی 
نجــات زاینده رود صحبــت کرد و 
گفت: مگر چه چیز زاینده رود کمتر 
از دریاچه ارومیه است؟ زاینده رود 
فقط برای اصفهان نیست، زاینده رود 
قلب تپنده فات مرکزی اســت که 
باید تبدیل به یک رستاخیز و مطالبه 

ملی شود .
این قول هــا و تمامی قــول هایی 
 کــه از دیگــر مســئولین در مورد
 زاینده رود شنیده شد باعث شد تا 
مردم اصفهان باز هم دندان بر سر جگر 
های خود بگذارند و صبر کنند تا شاید 
فرجی شود و از بین این همه حرف 
یک جوان مرد پیدا شــود و حرفش 

را عملی کند !
 اما امسال نیز کشــاورزان اصفهانی 
نتوانستند کشاورزی کنند و همان 
چند روز آبی که برای کشاورزی در 
زاینده رود جاری می شد دیگر امسال 

هویدا نشد. 
کشــاورزان بیچاره که بر ســر نان 
 شب خود و خانواده یشان مانده اند 
کمپین های نه چندان قوی و برنامه 
ریزی شده بلکه بســیار ابتدایی که 
معلوم بود هیچ جریانی پشت آن نبود 
و تنها نبود آب ، این پدارن شهید و 
کشــاورز را به کمپین کشانده بود 
تشــکیل دادند به نام » زاینده رود 
 ما کــو« و در حالی کــه در همان 
 کمپین هــا نماز جماعــت برگزار 
می کردند خواهــان حق خود برای 
گرفتن  حق آبه ای که سال ها پیش 
خریداری کــرده بودند شــدند اما 
متاسفانه ماه ها گذشت و مسئولین 
از کنارشــان گذشتند بدون کامی 

صحبت . 
صحبتی که هر چند عملی نمی شود 
اما مسکنی بود برای در ال عاج این 

کشاورزان.
اما به یکباره خبری از مجلس رسید و 

مردم اصفهان را شکه کرد .
 اســتعفای نمایندگان اصفهانی به 

خاطر آب زاینده رود. 
اصفهانی ها که این ســال ها هزاران 
بار از نمایندگانشــان شنیده بودند 
برای حل معضل زاینده رود هر کاری 
می کنیم اما در عمل واکنشی از آنها 
ندیدند بسیار متعجب شدند و خبر را 
شــوخی خواندند اما این بار شوخی 

نبود.
 18 نفر از نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس شورای اسامی چهارشنبه 
گذشــته در اعتراض به عدم تحقق 
وعده های دولت مبنی بر حل مشکل 
آب اصفهــان و صفر شــدن بودجه 
طرح های آبرسانی اصفهان در بودجه 

98 استعفا دادند.
 مجمــع اصولگرایــان اصفهان نیز 
در بیانیه ای از این اســتعفای دسته 

جمعی حمایت کرد.
این خبر به یکبــاره موجی از امید را 
در دل مردم اصفهان روشــن کرد 
که باالخره نمایندگان حق اصفهان 
که سال هاســت به جرم برخوردار 
 بودن تصاحب شده است را خواهند

 گرفت. 
البته این امید هنوز با ترسی در دل 
همراه است که نکند نمایندگان این 
جریان را به شوخی گرفته باشند و 
چنان که گفته اند بر ســر حرفشان 

نایستند . 
گویا این واهمه در دل مســئولین 
دلســوز اصفهانــی چون آیــت ا... 
طباطبایی نژاد نیز وجــود دارد زیرا 
وی جمعه در خطبه های نماز جمعه 
از نمایندگان خواسته است » تا آخر 

پای استعفای خود بایستند.« 
 باید گفــت  جانا ســخن از زبان ما
 می گویی » تا آخر پای استعفای خود 

بایستید«.

اقتصاد استان
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اجرای طرح حمل و نقل گردشگری در کاشان
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، از اجرای طرح حمل و نقل 

گردشگری از اوایل آذرماه در این شهرستان خبر داد.
مهران سرمدیان، با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل، نبود زیرساخت مناسب برای ساماندهی این بخش 
در سطح منطقه را یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی توسعه صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: 

با اجرای این طرح تمامی افراد فعال در این حوزه شناسایی شده و در قالب نرم افزار با  هماهنگی دفاتر خدمات 
مسافرتی و جهانگردی به ارایه خدمات ترانسفر می پردازند.

وی، با اشاره به شعار سال »گردشگری و تحول الکترونیک« از برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی با همکاری کمیته 
گردشگری الکترونیک شهرستان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کاشان با موضوع »گردشگری الکترونیک با رویکرد 

کار آفرینی« خبر داد.
مسئول گردشگری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: در این کارگاه که در راستای آموزش فعاالن گردشگری منطقه 
شمال استان اصفهان با مبانی و مباحث کارآفرینی و بازاریابی الکترونیک برگزار می شود، برای نخستین بار به ارائه و عرصه اپلیکیشنی با موضوع 

حمل و نقل گردشگری نیز پرداخته خواهد شد.

 طرح کمرزرین به بخش خصوصی واگذار شد
شهردار اصفهان گفت: با حضور سرمایه گذار خارجی برای رونق رفت و آمد در میدان امام علی)ع(، یک مرکز 

خرید راه اندازی خواهد شد.
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در ادامه جلسه هاي بررسی 
پروژه های عمرانی شهر به همراه مدیران و معاونان در ارتباط با روند پیشرفت پروژه میدان امام علی )ع(، 

اظهار کرد: تصمیماتی در خصوص واگذاري قطعه زمینی در میدان امام علی)ع( گرفته شد و پس از بررسی های 
انجام شده با یک سرمایه گذار خارجی که البته یک شرکت را در ایران به ثبت رسانده به منظور راه اندازی مرکز 

خرید در این میدان مذاکره کردیم. 
وی با بیان اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده شهرداری اصفهان آمادگی دارد به تمام تعهدات خود عمل کند، ادامه داد: اگر 

سرمایه گذار بر اساس قولی که داده است عمل کند، ۲۲۰ روز دیگر شاهد افتتاح مرکز خرید بزرگی در میدان امام علی )ع( خواهیم بود. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی مرکز خرید و افزایش رفت و آمد فرصتی برای رونق میدان امام علی )ع( ایجاد می شود، افزود: احداث 
مرکز خرید در این نقطه از شهر به دلیل سابقه طوالنی که در امر خرید و فروش داشته می تواند، مکان بسیار مناسبی برای ایجاد رفاه بیشتر 

شهروندان و دسترسي به یک مرکز خرید باشد.    

خـــبــــر

47 طرح آبخیزداری تا پایان سال در اصفهان تکمیل می شود

معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: 47 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری 
در مناطق مختلف این استان تا پایان امسال اجرا و تکمیل 

می شود.

ابوطالب امینی افزود: این طرح ها شامل عملیات در ۲7 مرتع، 9 اقدام حفاظتی، کنترل سیاب و 
عملیات مرتبط با جنگل در گستره ای بالغ بر 1۲۰ هزار هکتار است که با 36۰ میلیارد ریال اعتبار 

اجرا می شود.
وی با بیان اینکه طرح های یاد شده در 15 شهرستان و در قالب 19 حوزه انجام می شود، افزود: 
حفاظت از عرصه ها، احیا و توسعه این مناطق اصلی ترین اهداف اجرای طرح های آبخیزداری در 

استان اصفهان را تشکیل می دهد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اهمیت کنترل 
سیاب ها در این استان، اضافه کرد: برای کنترل 3۰۰ میلیون متر مکعب آب حاصل از سیاب ها 

ظرفیت سازی شده است تا بتوان عاوه بر مهار ، از مزیت سیل هم استفاده کرد.
امینی ادامه داد: مهار سیاب ها ســبب تقویت آب های زیرزمینی به عنوان یکی از اصلی ترین 

منابع این مایه حیات می شود و افزایش طرح های مرتبط با سیاب ها بخشی از مشکات ناشی از 
خشکسالی را جبران می کند.

به گفته او کنترل فرسایش و جلوگیری از هرزآب ها و هدر رفت آب در استان اصفهان به دلیل 
شرایط خاص آبی از اهمیت باالیی برخوردار است.

وی اســتفاده صحیح از منابع آبی از جمله آب های زیرزمینی را با اهمیت دانست و خاطرنشان 
کرد: کنترل سیاب ها همچنین سبب احیای 1۰7 حلقه چاه، 9۲ چشمه و 78 قنات در منطقه 

شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اظهارداشت: در این خطه 
۲.5 هکتار طرح مطالعاتی وجود دارد که تاکنون برای 1.7 میلیون هکتار از این عرصه ، طرح های 

آبخیزداری تهیه شده است.
آبخیزداری )Watershed Management( علم و هنر برنامه  ریزی مستمر و اجرای اقدام  
های الزم برای مدیریت منابع حوزه  های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون 

ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است که می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.
بر اساس آمار موجود از مجموع 6۰ میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود ۲5 

میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزداری است.

ایرنا
خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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با توجه به صنعتی بودن 
استان اصفهان و وجود 

پاالیشگاه و صنایع 
مختلف، کوزه های 

گچ و آجر در اطراف 
مرکز استان اصفهان، 

این روزها پایتخت 
فرهنگی کشور چهره ای 

تیره و آلوده را برای 
گردشگران به نمایش 
می گذارد به نوعی که 
دیگر آبی گنبدهای 

فیروزه ای نه برای مردم 
و نه گردشگران داخلی و 

خارجی مشهود نیست.

طرح هایی که به سرانجام نمی رسد؛  

زمستان دودی در انتظار نصف جهان

طرح کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها نزدیک به پنج سال 
پیش در حالی مطرح شــد که این طرح در اصفهان در طول 
سال های گذشته تنها به شــکل کج دار و مریز اجرایی شده و 

نتیجه جدی در برنداشته است.
آلودگی هوا در کالن شــهرهای کشور از مشهد گرفته تا اهواز 
و اراک و اصفهان به داســتانی تکراری تبدیل شده است که 
مسکن های موقتی هم تاکنون نتوانسته دردی از این چالش را 

دوا کند.

مهر
گـــزارش
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           معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان : در حال حاضر میانگین سنی اتوبوس های اصفهان به ۱۵ سال رسیده است.

 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 
در پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو: 

 تنها راهکار نجات صنعت دستیابی
 به بازارهای جهانی است

پانزدهمین نمایشگاه ایران متافو از ۱۱ تا ۱4 آذرماه ۹7 در محل دائمی 
نمایشگاه های تهران و با حضور 2۵0 شرکت داخلی و خارجی در 
زمینه فوالد و صنایع وابسته، برای معرفی دستاوردها و پتانسیل های 

موجود برگزار شد. 

شرکت های فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
امیرکبیر کاشان، فوالد سنگان، فوالد سنگ مبارکه، گروه فوالد متیل، گروه 
توکا فوالد و... در این نمایشگاه حضور پرقدرتی داشتند. در جریان برگزاری این 
نمایشگاه، جمشید مارحمان، سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و عباس قبادی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور در غرفه گروه فوالد مبارکه با 

مدیران گروه فوالد مبارکه دیدار و گفت وگو کردند. 
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: کارشکنی های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان وارد مرحله تازه ای شده 
است و عاوه بر صنعت نفت، فوالدسازی ایران نیز تحت تاثیر این شرایط قرار 
گرفته است. محمد ناظمی هرندی اظهار داشت: با توجه به برآوردهایی که از 
کارشکنی آمریکا داشتیم، تمهیدات الزم اندیشیده شده است و در صنعت 
فوالد نگرانی عمده ای نداریم و یقین داریم صنعت فوالد تاثیر قابل توجهی از 

این کارشکنی نخواهد گرفت. 
وی در ادامه افزود: اگرچــه به دلیل کارشــکنی های آمریکا تامین برخی 
نیازمندی ها و صادرات دچار مشکاتی شــده اند، اما مشکل آنچنان بزرگ 
نیست که بخواهیم آینده ســیاهی برای صنعت فوالد متصور باشیم و باید 
همچنان به توسعه صنعت بیندیشیم. وی تصریح کرد: البته برخی از موارد 
مثل تامین ماشین آالت و مواد قابل پیش بینی بود و تاش کردیم حداقل برای 
یک بازه زمانی مشخص، نیازهای کارخانه را ذخیره سازی کنیم تا در صورت 
عدم دسترسی به این نیازها روند تولید با چالش روبه رو نشود. ناظمی هرندی 
با اشاره به مشکات احتمالی در زمینه صادرات فوالد نیز افزود: همکاران ما 
با استفاده از سیاست های پیچیده و کارآمد در بخش صادرات، خرید و مالی 
به نحوی مدیریت و برنامه ریزی میکنند که صادرات با کمترین ریسک انجام 

شود و منابع مالی آن هم جذب شرکت شود. 
وی درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود فوالد در بازار داخل برای صنایع 
پایین دستی نیز گفت: به طورکلی فوالد مبارکه در کنار سایر تولیدکنندگان 
تامین کننده نیاز داخلی است، بنابراین قطعا تمام تولیدکنندگان در بخش 
تامین نیاز داخلی کوشا هستند و بر اساس منافع ملی تاش می کنند آنچه 
بازار داخلی نیاز دارد را تامین کنند. وی تا کید کرد: بخش ســاخت وساز و 
عمرانی ایران که در واقع خریدار بخشی از محصوالت فوالد مبارکه هستند 
اکنون در رکود بسر می برند و صنایع پایین دستی در بخش های مختلف به 
دلیل کارشکنی آمریکا نیز درگیر مشکات رکود هستند، به همین دلیل 
کاما طبیعی است که صنایع مادر مثل فوالدسازی نیز دستخوش مشکاتی 
باشد و برای رفع مشکات خود راهکارهایی را استفاده کند که اصلی ترین 
آن صادرات است. ناظمی هرندی افزود: وقتی تعادل تولید فوالد و تقاضای 
داخلی نامناسب باشد چالشی ایجاد می شود که ظرفیت فوالد کشور را هدف 
گرفته است. به این دلیل که در گذشته تولید فوالد کشور با هدف صادرات 
مازاد نیاز داخل گســترش یافته اســت، اما امروز مازاد فوالد در بازار وجود 
دارد و صادرات دچار موانع داخلی و بیرونی است. وی افزود: در شرایطی که 
کارشکنی آمریکا روند صادرات را با مشکاتی روبرو کرده است نباید خودمان 
نیز مشکاتی برای صادرات فوالد ایجاد کنیم، چون تنها راهکار نجات صنعت 
دستیابی به بازارهای جهانی است. مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تصریح 
کرد: امیدواریم دولت و دستگاه های سیاستگذار در این شرایط کمک کنند 
ولی ما هیچوقت از دولتها این انتظار را نداریم که به جای ما کار کنند. وی با 
اشاره به اینکه صنعت فوالد به تنهایی پتانسیل باالیی در خود دارد افزود: یکی 
از چالش های ما این است که بعضی از سیاست گذاری ها به صنعت آسیب 
می رساند یا چرخه صنعتی را کند می کند، امیدواریم که این دولت که دولت 
تدبیر و امیداست، تصمیم گیری ها و مشورت با صنایع و متولیان صنعت را در 
شرایط خاص و بحرانی مدنظر قرار دهد تا زمینه خروج صنایع کشوراز شرایط 

دشوار کنونی فراهم شود.

گـــزارش

این در حالی است که برخی 
مصوبــات کارگروه های 
اســتانی کاهش آلودگی 
هوا جنبه فرسایشــی به 
خود گرفته و در هر جلسه 
کارگروه، شــاهد تعیین 
ضرب االجل هایی هستیم 
که زمانشان فرامی رسد، اما هیچ اتفاقی 

نمی افتد.
این داستان هم در اصفهان و اراک تکرار 
شــده و هم در تهران همیــن روند ادامه 
داشته اســت. کان شــهر اراک صنایع 
متعددی در جوار خود دارد که بســیاری 
از این صنایع آالینده هســتند؛ از طرف 
دیگر مباحثی چون مشــکات ترافیکی 
و حمل ونقل، قرار گرفتــن در جوار کویر 
میقــان و ریزگردهای آن و... به مســئله 

آلودگی هوای این شهر دامن زده است.
و اما بیشتر شهرهای بزرگ کشورمان در 
روزهای سرد ســال با معضل آالینده ها 
مواجه هســتند و نکته قابل توجه در این 
میان، آلودگی باالی کان شهر اصفهان در 
مقایسه با دیگر کان شهرها ازجمله تهران 

در برخی از این روزهاست.

  طرح های بالتکلیف
اما این داســتان در اصفهــان ماجرای 
مشــابهی دارد. طرح کاهش آلودگی هوا 
در اصفهان از بهمن ماه ســال 9۲ کلید 
خــورد و باوجود صحبت های بســیار از 
سوی مسئوالن دراین ارتباط بررسی های 
کارشناســی نشــان می دهد برخاف 
ادعاهای برخی نهادهای مسئول، اجرای 
این طرح در برخی از دستگاه ها به حالت 
توقف درآمده، در برخی دیگر معلق مانده 
و در بعضی از دستگاه ها نیز با سرعت بسیار 

کم در حال اجرا است.
موضوعــی کــه پیش ازایــن اظهارنظر 
قابل توجهی درباره آن از سوی مسئوالن 
را شاهد نبودیم و باوجود قول های متعدد 
در ارتباط با اینکه دستگاه های اهمال کار به 
مردم معرفی خواهند شد، هیچ گاه لیست 
دستگاه هایی که به این طرح عمل نکردند 

تیتر یک صفحه هیچ رسانه ای نشد.
آلودگی هوا در پاییز  و زمستان در سال های 
اخیر به معضلی جدی برای اســتان ها و 
شهرهای بزرگ کشور ازجمله نصف جهان 
تبدیل شده است، با توجه به صنعتی بودن 

استان اصفهان و وجود پاالیشگاه و صنایع 
مختلف، کوزه های گــچ و آجر در اطراف 
مرکز استان اصفهان، این روزها پایتخت 
فرهنگی کشــور چهره ای تیره و آلوده را 
برای گردشــگران به نمایش می گذارد 
به نوعی که دیگر آبی گنبدهای فیروزه ای 
نه برای مردم و نه گردشــگران داخلی و 

خارجی مشهود نیست.

  در اجرای طــرح جامع کاهش 
آلودگی هوا بسیار عقب هستیم

اما اولین بــار دانیالی مدیــرکل جدید 
محیط زیست اصفهان در نخستین نشست 
خبری خود در سال گذشته اعام کرد که 
اصفهان در اجرای طــرح جامع کاهش 
آلودگی هوا موفقیت خاصی نداشته است، 
موضوعی که حتی مسئوالن محیط زیست 
با سال ها ســابقه اجرایی جرات نداشتند 

درباره آن سخن به میان بیاورند.
در همین ارتباط مدیرکل محیط زیست 
اســتان اصفهان بــا اعام اینکــه هنوز 
مسئوالن دستگاه های مختلف اصفهان 
آلودگی هوای اصفهان را با پوست و گوشت 
لمس نکرده اند، اظهار داشت: دو نهاد بسیار 
مهم در اجرای این طرح یعنی شهرداری 
و ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهان هنوز آن گونه که بایدوشــاید در 
حوزه کاهش آلودگی هوا اقدامی صورت 

نداده اند. 
دانیالی با طرح این مثال که سال گذشته 
یکی از شــهرداری های اصفهــان با در 
اختیار داشتن بودجه 7۰ میلیارد تومانی 
هیــچ اقدامی در حوزه نوســازی ناوگان 
اتوبوس رانی صورت نــداد، گفت: پس از 
پیگیری این مساله که چه میزان اتوبوس 
جدید خریداری کردید، مطرح کرد که ما 

بودجه ای برای خرید اتوبوس نداریم.
وی بیان داشــت: این پاسخ وی در حالی 
است که با نوسازی ناوگان اتوبوس رانی تا 

7۰ درصد از آلودگی هوا کاسته می شود.

   قانونی که اجرایی نشد
مدیرکل محیط زیســت استان اصفهان 

همچنین تعطیل کــردن و جابه جایی 
کوره های آجرپزی و گــچ را یکی دیگر از 
راهکارهای اصلی کاهــش آلودگی هوا 
مطرح کرد که ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان اصفهان کــه متولی 
اصلی این موضوع اســت بسیار ضعیف 
عمل کرده و افزود: در اجرای طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا بسیار عقب هستیم و 
به استانداری و سازمان بازرسی عملکرد 
ضعیف دستگاه های مختلف را اعام کرده 
و خواستار اقدامات جدی از سوی نهادهای 

ذی ربط هستیم.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با 
اظهار اینکه شــرکت پخش فراورده های 
نفتی تاکنون در جهت کاهش آلودگی هوا 
نقش زیادی ایفا کرده است، گفت: اگرچه 
اقداماتی در حــوزه کاهش آلودگی هوا از 
سوی دستگاه های مختلف صورت گرفته 

است اما کافی نیست.
اما نماینــده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســامی که پس از گذشت پنج 
سال از تصویب طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای اصفهان هیچ اطاعی از طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا نداشــت به تصویب 
الیحه هوای پاک و خاک ســالم اشــاره 
کرد و گفت: برای رســیدن به هوای پاک 
در اصفهان شــرح وظایف دستگاه های 
مختلف را مطرح و تاش کردیم در اصفهان 
استفاده از سوخت های فسیلی مازوت را 
ممنوع و متولیان استفاده از این سوخت 
را جریمه کنیم. عابدی گفت: در همین 
راســتا در دوران مدیریت قبلی مدیرکل 
محیط زیســت اســتان اصفهان شاهد 
گزارشات خوبی در راســتای استفاده از 
ســوخت جایگزین مازوت یعنی گاز در 
پاالیشگاه و نیروگاه برق بودیم و با پیگیری 
که صورت گرفت یکــی از مخازنی که از 
سوخت فسیلی استفاده می کرد را پلمب 
کردیم. وی با اشــاره بــه اینکه به منظور 
جلوگیری از شــیوع ریزگردهــا و برای 
جلوگیری از پیشــروی بیابان زایی اداره 
کل منابع طبیعی موظف به مالچ پاشی و 
کاشت درخت های مقاوم به خشک سالی 

در متراژ یک هزار مترمربــع در منطقه 
سجزی شــد، افزود: البته اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان امسال به خاطر عدم 
تخصیص اعتبارات الزم، موفق به کاشت 
درخت نشد و هیچ اقدامی را در حوزه مالچ 

پاشی شاهد نبودیم.

  نوســازی ناوگان اتوبوس رانی با 
مشکالت بودجه ای روبرو است

وی گفت: در راستای نوسازی اتوبوس رانی 
در حال حاضر شــهرداری با مشــکات 

بودجه ای همراه است.
باید توجه کنیم که شــهرداری اصفهان 
نقشی بی بدیل در کاهش آلودگی هوا دارد 
اما هرساله به خاطر کم بودن بودجه شاهد 
کم کاری در نوسازی ناوگان اتوبوس رانی و 
عدم توسعه سیستم حمل ونقل عمومی 
متناســب با افزایش جمعیت شــهری 
اصفهان هستیم، امسال قطعا با جلب نظر 
اعضای شورای اسامی شهر اصفهان در 
خصوص تصویب طرح دوفوریتی فروش 
اوراق مشارکت ۲۰۰ میلیارد تومانی و در 
پی انعقاد قرارداد طرح توسعه حمل ونقل 
عمومی و ناوگان مترو در 9 کان شــهر 
کشور و ازجمله اصفهان قطعا باید اثرات 
اجرای آن را در کاهش آلودگی هوا شاهد 

باشیم. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان در این خصوص اظهار داشت:  بر 
اساس این تفاهم نامه،  وزارت نفت متعهد 
شده است مبلغ دو میلیارد و 6۰۰ میلیون 
دالر بابــت هزینه های ناشــی از کاهش 
مصرف سوخت به تهران و کان شهرهای 

کشور پرداخت کند.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه در حال حاضر 
میانگین ســنی اتوبوس های اصفهان به 
15 سال رسیده اســت، افزود: برنامه ای 
تنظیم شده که سهم حمل ونقل عمومی 
را تا سال 1۴۰۰ به 55 درصد برسانیم که 
از این میزان ۴5 درصد برای اتوبوس و 1۰ 
درصد برای مترو پیش بینی شده است و 
برای این امر نیازمند توسعه زیرساخت ها 

هستیم.

استخدام کارشناس فروش
در حوزه های پزشکی ، گردشگری ، خدمات و صنعت

موسسه مطبوعاتی نسل فردا در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر بازرگانی خود اقدام به جذب تعدادی 

کارشناس فروش مجرب نماید. 
عالقه مندان می توانند رزومه شغلی خود را به شماره 

تلگرام ذیل ارسال و یا با شماره تلفنهای مربوطه 
تماس حاصل فرمایند : 

09164697894 )تلگرام( 
 03132274694 و 0312274693

ساعات تماس : از 8 صبح تا 15 عصر 



دستپاکبانپاکدستشهرداریاصفهانرامیبوسم
شهردار اصفهان ضمن تشکر از پاکبان شهرداری که چک ۱۵۰ میلیون تومانی را به صاحبش رساند، گفت: دست 

همه پاکبانان زحمت کش اصفهان را می بوسم.  
قدرت اله نوروزی صبح دیروز )شنبه( در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: هفته گذشته پاکبان شریف و 
پرتالش شهرمان »ابوالفضل شریف پور« در هنگام انجام کار پس از پیداکردن یک فقره چک به مبلغ ۱۵۰ میلیون 

تومان، آن را به صاحبش تحویل داد؛ اقدام این پاکبان یک عمل متعهدانه و بسیار قابل توجه است، وجود این قبیل 
انسان های شریف مایه افتخار شهرداری و مدیریت شهری اصفهان است. وی با تبریک ۱۶ آذرماه روز دانشجو به ویژه به 

دانشجویان اصفهانی در دانشگاه ها و دانشجویانی که در اصفهان تحصیل می کنند، اظهار امیدواری کرد: زمینه رشد و ارتقاء 
آینده سازان شهر و کشور را فراهم کنیم. شهردار اصفهان با اشاره به کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی، تصریح 

کرد: پنجشنبه هفته گذشته، شهر اصفهان در راستای توسعه فعالیت های عمرانی، یک پروژه مهم و حیاتی را با عنوان حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان آغاز کرد؛ بر این اساس عملیات اجرایی نخستین تقاطع غیرهمسطح حلقه حفاظتی در بزرگراه شهید اردستانی با حضور استاندار اصفهان 
و سایر مسئوالن شهر کلید خورد. نوروزی بیان کرد: شهرداری اصفهان با احداث این حلقه به دنبال این است تا خودروهای سبک و سنگینی که 

مقصدشان شهر اصفهان نیست و قصد دارند از اصفهان برای رسیدن به شهر دیگری استفاده کنند، وارد شهر نشوند.

تخلفاتشبانهکامیونهادراصفهانافزایشیافت
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری ۷۶ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی 

سنگین در سطح شهر اصفهان اعمال قانون شده اند.
سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه تخلفات شبانه کامیون ها در سطح شهر اصفهان افزایش یافته است، اظهار 
کرد: به منظور ساماندهی این امر پنج تیم ضربتی به منظور برخورد با تخلفات شبانه کامیون ها در سطح 

شهر اصفهان فعال شده است.
وی با بیان اینکه ورود خودروهای سنگین به محدوده شهر اصفهان ممنوع است، افزود: تنها کامیون هایی که 

مجوز تردد از پلیس راهور را دارند می توانند در سطح شهر اصفهان تردد کنند و خودروهای فاقد مجوز امکان ورود به 
معابر شهر اصفهان را نداشته و تنها امکان تردد در کمربندی های شهر برای آنها وجود دارد.

رییس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه طی هشــت مــاه نخســت امســال بــرای راننــدگان ۷۶ هــزار و ۱۴۰ 
دســتگاه خودروی ســنگین بــه دلیــل انجــام رفتارهــای مغایر بــا قانــون جریمه صادر شــده اســت، اضافــه کــرد: عمده ترین 
 تخلفات ایــن راننــدگان نداشــتن برگه معاینــه فنی خــودرو، اضافــه بــار، عبور از چــراغ قرمــز و حرکت با ســرعت غیــر مجاز 

بوده است.

خبرهای دو خطیگردشگری

در ماه های گذشته خودرو سازان و قطعه سازان بارها از 
افزایش هزینه های تولید سخن گفته اند و در چند روز 
گذشــته مدعی ضرر پنج هزار و ۵۰۰ میلیاردی در این 

صنعت شده اند. 
با توجه به افزایش نرخ ارز و نوسانات آن، قطعه سازان 
مدعی افزایش چند برابری هزینــه تامین مواد اولیه 
و ســاخت قطعات و در نهایت ناتوانی خودروســازان 
 در پرداخت هزینه ها و بدهی بــه واحدهای تولیدی 
شده اند و نســبت به احتمال ورشکستگی این صنعت 
بزرگ کشور در صورت حل نشدن مشکالت مالی و عدم 

تزریق نقدینگی هشدار داده اند. 
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ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
۰3

یکشنبه 18 آذر 1397  | شمـاره 110

ISFAHAN
N E W S

 افزایش آمار فوت 
ناشی ازحوادث کار 

 در شش ماهه اول ســال جاری به 
دلیل فوت ناشــی از حــوادث کار 
تعدادی مرد جان خود را از دســت 
دادند که بیشــترین علل فوت در 
حــوادث کار مربوط به ســقوط از 
بلندی و برخورد جسم سخت بوده 

است. 
در نیمه اول امسال متاسفانه  با توجه 
به آمار مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان فوت ناشــی از حوادث کار  

افزایش داشته است .
این گزارش حاکی از این اســت در 
شش ماهه اول ســال جاری تعداد 
۵۰نفر )همگی مــرد( بدلیل فوت 
ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی 
قانونی استان اصفهان مورد معاینه 
قرار گرفتــه اند که ایــن تعداد در 
مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 
که 3۶نفر و البته همگی مرد بودند 

افزایش داشته است.
 الزم به ذکر است که بیشترین علل 
فوت در حوادث کار مربوط به سقوط 
از بلندی و برخورد جســم سخت 

بوده است. 
همچنیــن در ایــن مــدت آمار 
مصدومین ناشــی از حوادث کار با 
۱۴3۵مورد شامل )8۵زن و ۱3۵۰ 
مرد( نسبت به مدت مشابه سال قبل 
که 3۵۶نفرشامل) ۶9زن و ۱28۷ 
مرد( بوده، ۵.8 درصد افزایش داشته 

است.
در شــهریور ماه ســال جاری هم 
تعداد چهار نفر همگی مرد به دلیل 
فوت ناشی از حوادث کار در مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان مورد 
معاینه قرار گرفته اند که این تعداد 
در مقایســه با مدت مشــابه سال 
 قبل )ســه نفر مرد( افزایش داشته

 است.
آمار مصدومین ناشی از حوادث کار 
در شهریور ماه سال جاری۱8۶ مورد 
شــامل )8 زن و ۱۷8مرد(بوده که 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
که این تعداد 2۴2مــورد) ۱۰زن 
و232مــرد( بــوده، 23.۱ درصد 

کاهش داشته است .

یلدا توکلی
حــوادث
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گزارشی از برون سپاری خدمات ویزا؛
مراکز درخواست ویزا 

بابت کپی مدارک هم یورو 
می گیرند!

با وجود اینکه وزارت 
خارجه چنــد ماه 
پیش اعالم کرده بود 
سفارتخانه ها به مراکز درخواست ویزای 
ایرانی اعالم کنند بابت ارائه خدمات ویزا 
از مردم ریال بگیرند نه یورو اما این اقدام 

اجرایی نشد.

برخی از ســفارتخانه ّها در ایران خدمات صدور 
ویزای کشورشان را به شرکت های دیگری برون 
سپاری کرده اند. دو شــرکت به صورت رسمی 
در ایران و کشورهای دیگر شــعبه دارند مانند 
شرکت VFS که کارهای مربوط به صدور ویزای 
کشورهایی از جمله هلند، فرانسه، اتریش و ... را 
انجام می دهند و یــا BLS که خدمات صدور 
ویزای اسپانیا به آن سپرده شده است برخی دیگر 
از شرکت ها که با سفارتخانه هایی از جمله آلمان، 
هند و ... در ارتباط بوده اند نیز ایرانی هستند. در 
واقع هر دو دسته از این شرکت ها خدمات مربوط 
به صدور ویزا را از جمله گرفتن مدرک و ارسال 
آن به سفارت و گرفتن پاسخ از سفارت را به عهده 
دارند اما در نهایت سفارتخانه ها اقدام به صدور 
ویزا می کنند  تنها در این بین مراجعات مردم به 
جای سفارت به این شرکت ها انجام می شود و 

بخشی از وظایف سفارتخانه ها به دوش 
این شرکت ها سپرده شده است.

معموال این شــرکت ها غیــر از هزینه صدور 
 ویزا که ســفارتخانه ها آن را تعیین می کنند، 
 هزینه ای هم بابت خدمات جانبــی این اقدام

 مــی گیرنــد. این خدمــات معموال شــامل 
خدمــات VIP، عکســبرداری بیومتریک، پر 
کردن فرم درخواست، تحویل پاسپورت توسط 
پیک، سرویس اطالع رســانی، )پیامک، پست 
الکترونیک، تلفن(، ترجمه مدارک، انجام فتوکپی 
و فکس و ... است. این هزینه ها در هر شرکتی نیز 

برای هر کشوری متفاوت است.
در این میان معموال شرکت کارگزار درخواست 
ویزای اسپانیا بابت خدمات ۱۵.۴۵ یورو دریافت 
می کند ایــن هزینه غیر از ۶۰ یــوروی ویزای 
توریستی اســت. مرکز درخواست ویزایی که با 
ســفارت آلمان کار می کند نیز اعالم کرده که 
به منظور گرفتن وقت برای درخواســت ویزای 
شــنگن باید هر نفر ۱9۰ هزار تومان به حساب 

بانکی شرکت واریز کند.
 اما در روزقرار مالقات ایــن مبلغ را به متقاضی 
عودت می دهد اما هزینه هماهنگی ویزامتریک 
که به مبلغ ۱9 یورو است باید به صورت نقدی 
پرداخت شود مبلغ ۶۰ یورو هزینه ویزای شینگن 
نیزفقط به صورت نقدی و یورو دریافت خواهد 
شــد.  برای دریافت خدمــات VIP نیز به این 
مبالغ، ۷۵ یوروی دیگر اضافه خواهد شد که تنها 
می توان این ۷۵ یوروی خدمات VIP را به نرخ 

روز به ریال تبدیل و پرداخت کرد.
برای گرفتن ویزای تعطیالت آفریقای جنوبی 

نیز متقاضی اگرچه بابت ویزا باید ۱۵۰ 
هزار تومان بپــردازد اما خدمات اضافه 
آن که توسط VFS گرفته می شود ۵۷ 
یوروست و برای گرفتن همین خدمات 
به صورت VIP بایــد ۵۰ یورو پرداخت 
کرد که قابل تبدیل به ریال نیست. ضمن 
اینکه خدمات اضافه مانند عکاسی یا ارسال 
فکس نیز همگی با یورو محاسبه می شود.

مرکز درخواســت ویزای هند نیز که یک 
شرکت توریستی ایرانی است از مسافران 
برای ویزای الکترونیک گردشــگری مبلغ 
۱۰۰ دالر می گیرد که ایرانی ها می توانند 
در زمان درخواست ویزا آن را به قیمت روز 
تبدیل کرده و ریــال پرداخت کنند هزینه 
ویزای توریســتی هند نیز به صورت لیبلی ، 

۵۵۰ هزار تومان است.
اردیبهشت ماه امسال  با توجه به التهاب بازار 
ارز بانک مرکزی سیاســت هــای جدیدی را 
در راستای حل مشکالت متقاضیان دریافت 
ویزا و تمدیــد آن از طریــق وزارت خارجه به 
سفارتخانه های کشورهای مختلف اعالم کرد. 
پیشــنهاد بانک مرکزی در این بــاره پرداخت 
ریالی هزینه از طریق دستگاه های کارت خوان 
سفارتخانه ها توسط متقاضیان دریافت و تمدید 
ویزا بود. براســاس این پیشــنهاد پس از انجام 
تراکنش و وصول وجه ریالی که بابت هزینه صدور 
ویزا دریافت می شود ،سفارتخانه  از طریق بانک 

عامل معادل ارزی آن را دریافت خواهد کرد.
با این اقدام دیگر متقاضیان صدور و تمدید ویزا 
نیازی به خرید ارز از بازار و یا از بانک ها نداشتند 
و سیستم بانکی با سفارتخانه ها مبادالت ارزی را 
انجام می داد اما هیچ گاه این اقدام انجام نشد. هر 
چند که تنها برخی از سفارتخانه ها از مدتها پیش 
هزینه ریالی از متقاضیان دریافت می کردند مانند 
مکزیک، سوئیس، تونس، ژاپن و کویت. ولی هیچ 

سفارتخانه ای این پیشنهاد را اجرایی نکرد.
در این باره مجتبی کریمی رییس اداره گذرنامه 
و روادید وزارت امور خارجه گفت: خدمات ویزا 
توسط شرکت های ایرانی انجام می شود در این 
ارتباط برخی از سفارتخانه های خارجی مقیم 
در تهران خدمات مربوط به ویزا را برون سپاری 
کرده اند. وزارت خارجــه چندی پیش نامه ای 
به سفارتخانه ها نوشته و اعالم کرد که شرکت 
های ایرانــی بابت خدماتی کــه ارائه می دهند 
باید به صورت ریالی از مردم هزینه بگیرند. تنها 
چیزی که قابل قبول است اینکه تعرفه روادید 
سفارتخانه های مختلف به ارز مورد نظر مانند 

گذشته دریافت شود . 
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عرضه قطره 
چکانی خودرو 

به بازار اصال 
قابل قبول نیست 
زیرا قرارداد بسته 

شده و باید بر اساس 
آن قیمت، خودرو به 

مصرف کننده تحویل 
شود متاسفانه اکنون 

خودروسازان تعهدات 
 خود را انجام

 نمی دهند و قراردادها 
یک سویه است.

    مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت مهندسی آب و فاضالب تهران گفت: ۷۵ درصد آب مصرفی 
خانه ها در حمام،  روشویی و آشپزخانه ها مصرف می شود که این آب، قابل بازیافت و استفاده مجدد است.
    صادرات گاز به عراق که به دلیل آسیب دیدگی خط ششم سراسری انتقال گاز برای مدتی متوقف شده 

بود، با ترمیم این خط از سر گرفته شد.
    اعتباری معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان در الیحه بودجه سال ۱3۹۸ کل کشور در بخش حمایت از معیشت 

عمومی و عدالت اجتماعی، برای استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر گرفته شده است.
    رییس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۱٢ هزار و ۱۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی

 خبر داد.
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز آرام شده است، گفت: اولویت نظام بانکی، تأمین سرمایه 

در گردش بخش تولید است.
    نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای دامی صنعتی و نیمه 

صنعتی خالی از دام و تعطیل است.

هرچند برخی بر این باورند 
سیاســت های نادرست 
 خودروسازان در سال های

 گذشــته و همچنیــن 
افزایش قیمت ها در بازار 
سبب شده تا خودروسازان 
به سیاست توزیع و عرضه 
قطره چکانی خودرو روی آورده و در نهایت 
بر افزایش قیمت ها در حاشیه بازار تاثیر 

غیر مستقیم اما بسیار مهم بگذارند. 
مشاور کمیسیون صنایع و معادن درباره 
وضعیت صنعت خودروســازی کشــور 
گفت: در حوزه تولید خودرو سالهاست که 
خودروسازان به عنوان بنگاه های اقتصادی 
بسیار بزرگ با همه معضالت آشنا بوده اند 
بنابراین مساله تحریم ها و افزایش نرخ ارز و 
تاثیر آن بر تولید در این صنعت تا حدودی 

قابل قبول است. 
سید محمد بیاتیان تاکید کرد: اما بخش 
بزرگ چنین اظهارنظرهایــی غیرقابل 
قبول است زیرا ســال هاست عنوان شده 
خودروهایی که در داخل تولید می شود، 
۱۰۰درصد داخلی است و همه قطعات و 
مواد اولیه در داخل تولید می شود بنابراین 
ادعاهــای جدید خودروســازان صحیح 
نیست و در اصل صحبت های پیشین خود 

را نقض می کنند.
وی افزود: خودروهایــی که در گرو ه های 
خودروسازی سایپا و ایران خودرو تولید 
می شود در این سال ها با عنوان خودروی 

ملی به مصرف کننده عرضه شده است. 
وی خاطر نشان کرد: مطرح کردن چنین 
مواردی در این مقطع در اصل جفا در حق 
مصرف کنندگان اســت؛مردم در زمینه 
تهیه خودرو به عنــوان کاالیی مورد نیاز، 
دچار مشکالت فراوان شــده اند زیرا  هم 
از ســمت خارجی ها تحریم شــده اند و 
 از ســمت تولید کننــدگان داخلی نیز با 
موضع گیری ها و تحریم هایی مواجه می 
شوند.  وی گفت: بنده فکر می کنم با طرح 
این موارد، درصدد پــاک کردن صورت 
 مساله هستند و خودروســازان به نوعی

 می خواهند از زیر بار تعهدات خود به مردم 
شانه خالی کنند. 

بیاتیان توضیح داد: در ماه های گذشــته 
چند هزار خودرو پیش فروش شــده که 
تا به امروز به مردم تحویل نشــده است و 

خودروســازان به دنبال این هستند که 
خودروها را بــا قیمت های جدید تحویل 
دهند. این مســاله خالف قانون بوده و بر 
خالف موازین اخالقی است زیرا در شرایط 
فعلی خودروســازان باید تعهدات خود را 
اجرا کنند و بعد از آن در مورد بحث افزایش 
قیمت خودرو با دســتگاه های ذی ربط و 
بخش های مختلف دولت نشست برگزار 

کنند. 
وی تاکید کرد: در ایــن زمینه می توان 
قصور دولت و مجلس را مشاهده کرد زیرا با 
خودروسازان با نوعی اهمال رفتار شده که 
به خاطر رعایت حال مصرف کنندگان باید 

اهمال کاری ها جبران شود. 
این نماینده ســابق مجلس درباره نقش 
خودروســازان در افزایــش قیمت ها در 
حاشیه به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو 
به بازار گفت: عرضه قطره چکانی خودرو 
به بازار اصال قابل قبول نیست زیرا قرارداد 
بسته شده و باید بر اساس آن قیمت، خودرو 
به مصرف کننده تحویل شــود متاسفانه 
اکنون خودروسازان تعهدات خود را انجام 
نمی دهند و قراردادها یک سویه است و 
خودروسازان نیز به دولت وابسته هستند و 
در نتیجه دولت برخوردی با آنها نمی کند. 
وی تصریح کرد: این شــائبه وجود دارد 
 که خودروســازان با عرضه قطره چکانی

 می خواهند قیمت حاشــیه بازار باال نگه 
دارند تا روزی که دولت و دســتگاه های 
اجرایی تصمیم گرفته و در نتیجه قیمت 

خودرو را افزایش دهند. 
عضو سابق کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: سلســله تصمیماتی که از 
جانب دولتی ها و دســتگاه های تصمیم 
گیرنده در این مــدت و در حوزه خودرو 
گرفته شده متاسفانه این شائبه را به ذهن 
متبادر می کند که مافیایی پشت این قضیه 

وجود دارد. 
این کارشــناس حوزه خودرو بیان کرد: 
اکنون ثبت سفارش خودروهای خارجی را 
نداریم و چینی ها هم بازار خودرو را ترک 
کرده اند و داخلی ها هم به دلیل افزایش 
قیمت ارز و مواد اولیــه ، خودرو را تحویل 

مردم نمی دهند و تولید نمی کنند. 

وی تاکید کرد: در این مــورد مجلس به 
عنوان دســتگاه نظارتی بایــد محکم تر 
برخورد کند و اگر واقعــا افزایش قیمتی 
وجود دارد منطبق بر واقعیت ها باشــد؛ 
زمانی نرخ دالر به ۱۷ تــا ۱8 هزار تومان 
رســید و دوباره به ۱۰ تــا ۱۱هزار تومان 
کاهش یافته اما بر قیمــت خودرو هیچ 
تاثیری نگذاشته و قیمت ها کاهش نیافته 

است. 
بیاتیان گفت:  این مســاله نشان دهنده 
 آن است که مافیایی صحنه را کارگردانی 
می کند و مجلس به عنوان دســتگاه ناظر 
حتما باید به میدان وارد شود و نقش تاریخی 

و قانونی خود را در این حوزه ایفا کند. 

مشــاور کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس درباره اظهارات مسووالن قطعه 
ســازان مبنی بر بدهی خودروســازان و 
افزایش هزینه های تولیــد و ... و احتمال 
ورشکستگی و تعطیلی این صنعت اظهار 
کرد: بخشی از سخنان و گالیه ها در مورد 
صنعت خودرو و قطعه سازی درست است 
اما بخشــی از این اظهارات را قبول ندارم؛ 
برای مثال قطعاتی که برای خودروهای 
داخلی نیاز بود، قطعه سازان با کیفیت و 
قیمت پایین به چین سفارش می دادند 
بنابراین با افزایش قیمت دالر این کار صرفه 
ندارد زیرا ســود قبلی را در سفارش های 

جدید نمی برند. 

افزایش قیمت خودرو رسما کلید خورد؛

راهنجاتصنعتخودروسازیچیست؟
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باید برای ایجاد یک منطقه قدرتمند در حوزه فناوری تالش کنیم
 وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات در برنامه » نبض روز« شبکه تلویزیونی » آذ- تی وی« جمهوری آذربایجان 

گفت: باید برای ایجاد یک منطقه قدرتمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات تالش کنیم.
محمد جواد آذری جهرمی که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی »باکو تل - 2018« جمهوری آذربایجان ، 
به باکو سفر کرده است، چهار شنبه شب در یکی از برنامه های خبری پربیننده تلویزیون ملی این کشور حضور 
یافت. وی در این برنامه تلویزیونی گفت: در نشست چهارجانبه وزیران ارتباطات ایران ، جمهوری آذربایجان ، 

 )ICT( روسیه و ترکیه که دو روز گذشته در باکو برگزار شد،تصمیم گرفتیم تا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
 ICT به یک منطقه قدرتمند نایل شویم . وی افزود: ایران تا کنون بیش از پنج میلیارد دالر برای توسعه زیر ساخت های

سرمایه گذاری کرده است که این به تنهایی کافی نیست. 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت : ســایر کشــورهای منطقه نیز باید همگام با ایران در این حوزه رشــد کنند تا به کمتر شــدن 

 شکاف های دیجیتال در منطقه بیانجامد. آذری جهرمی، با اشاره به توانمندی باالی جوانان ایرانی در دانش فضایی و ساخت ماهواره های سنجشی و 
پتانسیل های خوب ایران در زمینه استارت آپ ها، گفت: اگر ایران دانش خود را در این حوزه افزایش دهد و همسایگان دیگر نیز به تناسب ایران ارتقا 

یابند، باعث رشد منطقه و ایجاد ثروت می شود.
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استارتآپ

جغرافیایاستارتآپونوآوریدرحالتغییراست

هایاکوسیستماندشدهباعثمختلفینیروهایوعوامل،گذشتهدههیکطولدر
استارتآپیجدیدوقدرتمندیدرسراسرجهانظهورکنند.

اغلب مــردم فکر می کنند نوآوری های پیشــرفته  فنــاوری و اســتارت آپ ها، عمدتا در 
اکوسیستم های آمریکا مانند سیلیکون ولی و سیاتل و نیویورک مرکزیت یافته اند. باوجوداین 
درســت مانند جوانب مختلف راهکارهای ظریف اقتصادی، استارت آپ های فناوری های 
پیشرفته نیز واقعا جهانی شــده اند. از یک دهه  پیش، رشد چشــمگیر اکوسیستم های 
استارت آپی در سراسر جهان، از شــانگهای و پکن، بمبئی و بنگلور گرفته تا لندن، برلین، 
استکهلم و تورنتو درخشان و خیره کننده بوده است. نمی توان منکر شد اکوسیستم های 
منطقه  خلیج سان فرانسیسکو، نیویورک، بوستون و لس آنجلس همچنان در اوج قرار دارند؛ 

ولی سایر نقاط جهان نیز با سرعتی فوق العاده، درحال  توسعه  زمین بازی خود هستند.
ریچارد فلوریدا اســتاد دانشــگاه عالی مدیریت راتمن تورنتو و ایان هاتوی، محقق مرکز 
کارآفرینی بروکینز آمریکا، در آخرین گزارش تحقیقاتی شان، ظهور شهرهای استارت آپی 
جهان را بررســی کرده اند. این گزارش با عنوان »وضعیت جهانی استارت آپ ها و سرمایه  

خطرپذیر« منتشر شده است. این دو محقق بین سال های 200۵ تا 
201۷، بیش از صدهزار تجارت خطرپذیر را در سیصد منطقه  از شصت 
کشور جهان بررسی و چهار تغییر ترانســفورماتیو را در استارت آپ ها 
و وی ســی ها کشــف کرده اند: Great Expansion .1 )افزایش 
شدید حجم معامالت و سرمایه گذاری های وی سی(؛ 2. جهانی سازی یا 
Globalization )رشد استارت آپ ها و سرمایه  خطرپذیر در سراسر 
 Urbanization جهان، به ویژه خارج از آمریکا(؛ ۳. شهری سازی یا
)متمرکز شدن استارت آپ ها و سرمایه  خطرپذیر در شهرها، مخصوصا 
شهرهای بزرگ و متصل(؛ ۴. الگوی Winner-Take-All )الگویی 
که حاکی از نرخ افزایشی رتبه  شهرهای پیشرو درمقایسه با به سایر شهرها 

است(.
این تحوالت مهم پیامدهایی برای کارآفرینان، ســرمایه گذاران وی سی، 
کارگران و مدیران و سیاست گذاران کشورهای و شهرهای سراسر جهان 

دارد. برخی از این تحوالت عبارت اند از:

گسترشعظیم
اولین تغییر با عنوان گسترش عظیم تعریف می شود. در یک دهه  گذشته، رشد بسیار زیاد 
بهره گیری از سرمایه  خطرپذیر را در سطح جهانی شاهد بوده ایم. نرخ متوسط و ساالنه  تعداد 
قراردادها و معامالت سرمایه  وی ســی از 8هزار و ۵00 قرارداد در سال 2010 به 1۴هزار و 
800 قرارداد در سال 201۷ افزایش  یافته که معادل با رشد ۷۳درصدی در طول هفت سال 
است. میزان سرمایه ای که در این معامالت استفاده  شده نیز از ۵2میلیارد دالر در سال 2010 
به 1۷1میلیارد دالر در سال 201۷ افزایش یافته که حاکی از رشد 2۳1درصدی است. این 
آمار رکوردی تاریخی را از زمان حباب دات کام در سال 2000 نشان می دهد و شاید حتی 
فراتر از آن هم باشد. با درنظرگرفتن تمام گزارش ها، رشد سرمایه  وی سی در سال 2018 نیز 

افزایش یافته است.

جهانیشدن
دومین تغییر جهانی شدن قراردادهای تجاری خطرپذیر اســت. در طول دهه های پیش، 
کشور آمریکا انحصار سرمایه  وی سی را دردست داشت؛ به طوری که در اواسط دهه  1۹۹0، 
بیش از ۹۵درصد از کل سرمایه گذاری های وی ســی در سطح جهانی در این کشور انجام 

می گرفت. باوجوداین در دو دهه  گذشته، این سهم به تدریج کاهش یافته؛ به گونه ای که در 
سال 2012، این نرخ به سه چهارم کل سرمایه گذاری جهان رسید. پس ازآن طی پنج سال، 
کاهش سهم آمریکا از مجموع سرمایه گذاری های وی سی جهانی سرعت بیشتری گرفت و 

به حدود ۵0درصد رسید.

شهریسازی)اسکاندرشهرها(
سومین تغییر اسکان عظیم فعالیت های استارت آپی و سرمایه های وی سی در بزرگ ترین 
شهرهای بین المللی جهان است. پیش ازاین، شایع بود اســتارت آپ ها و کسب وکارهای 
 Route خطرپذیر در دفاتر و ساختمان های ارزان قیمت حومه  شهر نظیر سیلیکون ولی و
Beltway 128 در خارج بوستون و حومه  سیاتل و آستین و کارولینای شمالی فعالیت کنند. 
بااین حال، تحقیقات جدید نشان می دهد استارت آپ ها و کسب وکارها غالبا در کالن شهرها 
متمرکز می شوند. جدول زیر برگرفته از نشریه  HBR اســت که فهرست َده شهر برتر و 
پیشرو در سرمایه گذاری وی سی را نشان می دهد. بین ســال های 201۵ تا 201۷، حدود 
۶0درصد سرمایه گذاری های جهان در این َده شهر انجام شده که معادل بیش از صدمیلیارد 
دالر است. از بین این شهرا، سه شهر بیش از بیست میلیون نفر و سه شهر هم بین َده میلیون 
تا بیست میلیون نفر جمعیت دارند. جمعیت سه شهر دیگر هم بین چهارمیلیون تا َده میلیون 
نفر است. از بین این َده شهر، سن خوزه، مرکز ســیلیون ولی، تنها شهری است که کمتر از 

دومیلیون نفر جمعیت دارد.
یکی دیگر از تحقیقات مجزایی که درزمینه  بررسی عوامل مرتبط با سرمایه گذاری وی سی 
انجام شده بود، میزان و تراکم جمعیت را به عنوان عامل اصلی نتایج معرفی می کرد. تنها عامل 
دیگری که کمی اهمیت داشت، تمرکز صنعت فناوری های پیشرفته بود که کارآفرینان و 

سرمایه گذاران وی سی در تالش برای ساخت آن در بلندمدت هستند.

الگویبرنده
Winner-Take-All به وضعیتی اطالق می شود که برنده  مسابقه یا رقابت تمام جوایز و 
پاداش ها را ازآِن خود می کند. در دنیای امروزِی استارت آپ ها و سرمایه گذاری های وی سی، 
این الگو به لحاظ جغرافیایی کامال بارز است. فقط پنج شهر برتر حدود ۵0درصد و 2۵ شهر اول 
حدود سه چهارم مجموع سرمایه گذاری وی سی جهان را دردست دارند. تحقیقات پیشین 
نیز نشان می داد حتی در داخل شهرها نیز فعالیت های سرمایه گذاری فقط در میان چندین 

کدپستی تا حدود زیادی متمرکز هستند.

استخدامچگونگیبه
گفتگــوآخریــنو
دستمزدتانپیرامون

فکرکنید
چنانچه مدت زمان زیادی 
اســت که در شــرکتی 
مشــغول به کار هستید و 
تاکنون در مورد مســئله افزایش حقوق 
صحبت نکرده اید، بنابراین این احتمال 
مــی رود که فرصت های خــود برای باال 
بردن میزان درآمدتان را از دســت داده 
اید. همچنین باید توجه کنید که شرایط 
شرکت در زمان عقد قرارداد با شما چگونه 
بوده و چنانچه در دوران رکود اقتصادی به 
سر می برده و هم اکنون اوضاع بهبود پیدا 
کرده، از این رو به احتمال زیاد دستمزدی 

منصفانه دریافت نمی کنید.

گووگفتیاواینترنتدرجستجو
بادیگران

با وجــود آنکه صحبت در مــورد حقوق 
دریافتی معموال امری ناخوشــایند است 
اما می تواند اطالعات مفیدی را در مورد 
دیگر افراد با شرایط کاری مشابه و میزان 
درآمدشان در دسترس شــما قرار دهد. 
بهترین منبع برای این کار، همکاران شما 
هستند که دقیقا شغلی مشابه چه در داخل 
شرکت شما و چه در کمپانی های رقیب 

دارند.
برای اینکار حتــی می تــوان به فضای 
اینترنت و انجمن های گفتگو هم سری زد 
و در آنجا با افراد دیگر در مورد حقوق های 
دریافتی شــان صحبت کرده و اطالعات 
مورد نظر را دریافت کرد. امــا باید این را 
هم در نظر بگیرید که برخی شــرکت ها، 
کارمندان خود را از به اشــتراک گذاشتن 

این داده ها با دیگران منع می کنند.

دیگرهایشرکتبهمصاحبهبرای
همسربزنید

یکی از بهترین روش ها برای اینکه متوجه 
شوید اســتعداد و مهارت های شما واقعا 
چقدر ارزش دارند، گرفتن پیشنهادهای 
شغلی در شرکت های دیگر است. چنانچه 
حقوق پیشنهاد شده به مقدار قابل توجهی 
بیش از آن چیزی اســت کــه هم اکنون 
دریافت می کنید، بنابراین به احتمال زیاد 
در حال حاضر مطابق با حقتان دستمزد 
نمی گیرید. شما همچنین می توانید زمانی 
که از اختصاص یافتن آن موقعیت شغلی به 
خودتان مطمئن شدید، از آن برای افزایش 
حقوق در شرکت کنونی تان استفاده کنید.

مزایایشغلتانرادرنظربگیرید
زمانی که معتقد بودیــد حقوق دریافتی 
شــما منصفانه نیســت بهتر است دیگر 
پارامترهایی که در میزان درآمد شــما به 
حساب نیامده اما حضور دارند را هم در نظر 
بگیرید. به عنوان مثال حق بیمه، انعطاف 
پذیری ساعات کاری، توانایی کار کردن از 

راه دور و غیره.
در همین رابطه »مــارک بابیت«، بنیان 
گذار YouTern.com عنوان کرده که 
»برخی اوقات افراد نمی توانند تفاوت مزایا 
را از دالر و ســنت ها تشخیص دهند. اگر 
می توانید به شرکت دیگری بروید و درآمد 
بیشتری کســب کنید اما مجبور باشید 
ساعات بیشــتری را کار کنید و انعطاف 
پذیری کمتری هم داشته باشید، به شما 
بستگی دارد که کدام سبک زندگی برایتان 

ارزشمندتر خواهد بود.«

عملکردتانرادرنظربگیرید
واقع بین باشید و ببینید که آیا واقعا کارمند 
مفیدی برای شرکت هستید یا خیر. اگر 
مکررا بازخوردهای مثبتی از عملکردتان 
دریافت می کنید احتماال شانس خوبی 
برای افزایش حقوقتان خواهید داشت. اما 
چنانچه برای رسیدن به اهداف با مشکل 
مواجه می شوید، بنابراین بهتر است پیش 
از صبحت کردن در مورد افزایش حقوق، 

کمی بیشتر روی ضعف هایتان کار کنید.

افزایشکهاستماه۱۸ازبیشاگر
حقوقنداشتهاید

مدت زمان دو ســال را می توان حداکثر 

زمانی دانست که می توان بدون افزایش 
حقوق به کار ادامه داد؛ اما هیچگاه اجازه 
ندهید افزایش دریافتی تان تا این اندازه 
به تعویق بیافتد. اگر برای جستجو به دنبال 
یک کارفرمای جدید دو ســال تمام صبر 

کنید، با گذشت چند ماه از سال سوم نیز 
موفق به پیدا کردن شغل تازه ای نخواهید 
شد. با این حساب به محض آنکه از آخرین 
افزایش حقوق شما 18 ماه گذشت، وقت 
آن فرا رسیده که با رییس خود در این باره 
صحبتی جدی داشته باشید. اگر رییس 
شما 12 ماه گذشته را دوران سختی برای 
شــرکت توصیف کرده و افزایش نیافتن 
حقوقتان را ناشی از این دشواری ها دانسته، 
باید در این مذاکره بفهمید آیا ادامه راه نیز 
به همین منوال قرار است طی شود یا خیر.

از رییس خود بپرسید: »با توجه به عملکرد 
من ظرف سال گذشــته، هنگام بازنگری 
دریافتی ها برای سال جدید، چه میزان می 
توانم انتظار افزایش حقوق داشته باشم؟«. 
اگر رییستان اطالعات شفافی در این زمینه 
به شما ارائه کرد، می توانید به صداقتش 
امید داشته باشــید، یا حداقل گوشه ای 
از آنچه که می تواند در انتظارتان باشــد 
 را درک کنید. این کار از یک طرف باعث

 می شود متوجه چشــم انداز آینده خود 
باشید، و از طرف دیگر به رییس شما نیز 
این پیام را خواهد رساند که عزمی جدی 

برای تصحیح دریافتی خود دارید.
 اگــر در این مکالمــه رییســتان همان 
حرف های همیشــگی را زد یــا از ارائه 
اطالعات صریح و شفاف در این خصوص 
خودداری کرد، می توانید این را نشانه ای بر 
ادامه اوضاع بر همین منوال بدانید و به فکر 
رزومه فرستادن برای شرکت های دیگر 
باشید. گذشته از صحبت کردن با رییس، 
نشــانه های دیگری نیز وجود دارند که 
حکایت از افزایش نیافتن دریافتی شما در 
آینده نزدیک دارند. صحبت زیاد از درآمد 
پایین و رشد کند شرکت، قطعا یکی از این 
نشانه هاست. عالمت هشدار دهنده دیگر 
نیز می تواند عدم استخدام نیروی جدید 
باشد. وقتی بودجه شرکت ها محدود می 
شود، امکان رشد ظرفیت از طریق افزایش 

نیرو برایشان وجود نخواهد داشت.

واقع بین باشید؛

آیا میزان حقوق دریافتی شما منصفانه است؟

راسالدوزمانمدت
زمانیحداکثرتوانمی

توانمیکهدانست
حقوقافزایشبدون
اماداد؛ادامهکاربه

ندهیداجازههیچگاه
تاندریافتیافزایش
تعویقبهاندازهاینتا

بیافتد.

مندگلهاقتصادیوضعیتازافراداکثرکهروزهاایندر
انصافحدازکمترحقوقیکهشوندمیمدعیوهستند
مالقاتوقتگرفتنازپیشاستبهتر،کنندمیدریافت
،حقوقافزایشدرخواســتپیرامونصحبتومدیربا
داشتهخودحاضرحالدرآمدمیزانبهبینانهواقعدیدی
تابگیریدنظردررازیرمواردمنظوراینبرای.باشــید

بتوانیدبهصورتمنطقیترینتیجهگیریکنید.

،،
شدهپیشنهادحقوقچنانچه

بهمقدارقابلتوجهیبیش
ازآنچیزیاستکههماکنون
دریافتمیکنید،بنابراینبه

مطابقحاضرحالدرزیاداحتمال
.گیریدنمیدستمزدحقتانبا
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Isfahan is located on the main north–south 
and east–west routes crossing Iran, and was 
once one of the largest cities in the world so 
Arabian always have describe Isfahan as 
Half of the world which means that if you 
see Isfahan you have seen half of the world.
Isfahan has been flourished from 1050 
to 1722, particularly in the 16th and 17th 
centuries under the Safavid dynasty, when 
it became the capital of Persia for the second 
time in its history. Even today, the city retains 
much of its past glory.
 Isfahan is an incredible city rich with art, 
history, architecture and beauty. The fact 
that it’s not a commonly traveled tourist 
destination but it is Magical . However, it 
really saddens me that many people will 
never see what this city has to offer Isfahan  
has been defined as the most important 
Islamic cities in the world. It is famous for its 
Persian–Islamic architecture, with many 
beautiful boulevards, covered bridges, 
palaces, mosques, and minarets. The 
biggest square in the middle of the city  is 
one of the most  impressive  fits of Islamic 
architecture that could define Isfahan as the 
most important Islamic cities in the world.
  The Naghsh-e Jahan Square in Isfahan is 
one of the largest city squares in the world. 
It has been designated by UNESCO as a 
World Heritage Site. All of Persian important 
interconnected  components which tree of 
these symbols  are here in this architecture.  
The city also has a wide variety of historic 
monuments and is known for the paintings, 

history and architecture.
  Esfahan is Iran’s top tourist destination 
for good reason. Its profusion of tree-lined 
boulevards, Persian gardens and important 
Islamic buildings gives it a visual appeal 
unmatched by any other Iranian city, and 
the many artisans working here underpin its 
reputation as a living museum of traditional 
culture. Walking through the historic bazaar, 
over the picturesque bridges and across the 
Unesco-listed central square are sure to be 
highlights of a holiday.
As the country’s third-largest city, Esfahan 
is home to some heavy industry, including 
steel factories and a much-discussed 
nuclear facility in the outskirts of town. 
Inevitably, then, traffic jams are a regular 
occurrence. Despite these modern realities, 
the inner core of the city remains a priceless 
gem.
Here are some recommended to Isfahan 
cultural and historical places:
“See o se Pol  of Esfahan” : This bridge, 
which in its kind is an impressive 
masterpiece of the monarchy of Shah Abbas 
I, is based on the cost and supervision of 
the famous commander, Allah Wardi Khan. 
The bridge is about 300 meters long and 14 
meters wide and is the longest Zayandehrud 
Bridge built in 1005 AH. During the Safavid 
period, the ceremony was held at the 
Abrazan or Armenian waterfalls along the 
bridge. The Armenians of Julfa also held the 
“Khajuan” ceremony along the same bridge. 
The bridge is one of the architectural and 
bridge masterpieces of Iran and the world.
Naghsh E Hahan square : One of the most 
beautiful squares in the world is about 512 
meters in length and 160 meters in width, 
with rooms in two floors of one size and 
shape. There are four unique monuments 
around the square. The magnificent 
mansion of Qapu, the mosque of the mosque 
of Sheikh Lotfollah and the head of the door 
of the Qaiserieh market, was in the middle of 
the main square, the ground and two gates of 
polygon. Today’s Imam Square is one of the 
centers for the purchase of handicrafts and 
also the venue for holding many national 
and religious ceremonies. Friday prayers 
will be held every week in this field.
Gheysarie Bazar In Isfahan: Sardasht 
Qaiserie was built in the north of Imam 

Square .This cemetery represents one of the 
most beautiful paintings of the Safavid era. 
From this scarlet, we enter one of the most 
beautiful markets in the world. This market 
has been a center for selling expensive 
goods during the Safavid period, and 
representatives of foreign companies have 
had chambers in this place. Isfahan market is 
one of the largest markets in Iran, which has 
different parts and sells items in every part 
of the world. For example, handicrafts, gold 
and silver, carpets, shoes, and so on. It takes 
hours to visit all parts of the market.
The Eight Paradise Palace of Isfahan: The 
Eight Paradise Palace was built among the 
Nightingale Gardens inside the Safavid 
state-owned complex during the reign of 
King Solomon (in the second half of the 11th 
century AH). The privileged position of the 
garden and mansion of the eight paradises 
was such that the entrance of the garden 
was done from all sides. In the south of the 
Garden of Eight Paradise during the reign of 
King Soltan Hussein, a collection of school, 
caravans and bazaar was constructed.
Khaju Bridge in Isfahan, on the eastern side 
of the Zayandeh-e Rud River and Khaju 
Bridge, has been constructed from the 
works of the Safavid period in 1060 AH, 
coinciding with the life of Shah Abbas II. 
Khaju Bridge has been designed for several 
purposes in the old design. The upper 
part was for fast movement and passing of 
pedestrians and cattle, while the lower part 
was mainly for slow motion and stopping 
and thinking of pedestrians. The bottom 
part is made entirely of rock and mortar, 
and the openings of water are shaped like 
a wagon with wooden boards. By closing 
the openings, the surface of the water on 
the western side of the bridge rises and 
creates a small lake. On the eastern side, 
the stone steps lead to humans to the point 
of contact with water down. Meanwhile, 
these stairs are the place to sit and enjoy 
the natural scenery. In the central part 
of the bridge, the Beagle Mansion on the 
upper floor and on both sides of the aisle 
of the bridge is made for formal reception 
and formal furnish, with its rooms 
decorated in different periods with golden  
designs.
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Ashuradeh: 
Island in The 
Caspian Sea

Iranian northern 
coastline is 
characterized with its 
unique, pristine nature, 
a combination of see and 
forest.
Being extended from 
Astara on the far west of 
Caspian Sea to Bandar 
Turkaman on its far east, 
it is a 660-kilometer long 
coastline.
Throughout the Caspian 
Sea southern coastline, 
there is only one Iranian 
island, Ashurade. Being 
40 kilometers to the 
west of Gorgan, Capital 
of Golestan Province, 
the island is a part of 
Miankaleh peninsula. 
The total area of the 
island used to be 1200 
hectares, 800 hectares 
of which has submerged 
into Caspian Sea.
Being 26 meters 
below sea level, it is a 
mild-climate island, 
5 kilometers west of 
Bandar Turkaman. 
During its heyday, the 
locals used to do animal 
husbandry, butchery, 
bakery and fishery. 
But after the island 
was flooded in 1993, 
the locals migrated to 
Bandar Turkaman.
Being registered as 
a natural reserve, it 
is a befitting natural 
habitat for the region 
wilderness; being so, 
there is a wide range of 
animal species in the 
region. Ashurade Island 
and its wider area, 
Miankaleh peninsula, 
are among Iranian 
wildlife sanctuaries and 
are categorized as one 
of Iran’s most valued 
ecosystems.
Its vegetation includes 
raspberry bushes, sour 
pomegranate trees, 
to name a few and its 
wilderness consists of 
fox, jackal, rabbit, fish, 
seabirds, pheasant, and 
partridge. It is worth 
mentioning that the 
region accounts for 40% 
of Iranian caviar fishing.
Under Russian seize 
in World War I, some 
hospitals, residences, 
fortresses, and church 
were constructed in 
the island. Through the 
passage of time, only one 
fort has remained and 
has been registered as 
national heritage. 
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Along with all the fun, one of the travel experiences is the 
purchase of souvenirs at destination, which can provide you 
with a happy moment. Go anywhere in the corner of Iran, a 
world of choices to buy souvenirs. Iranian souvenir is varied 
in many different types from food and drink to clothing or 
handicraft. And of course for the best buy it’s better to know 
the souvenirs that are waiting for you at the destination 
before traveling. Here are list some important and popular 
ones suggested by BGS travel Group.Iranian traditional art 
work and handicrafts are usually in small size , special the 
ones you can find in souvenir shops but there are some other 
types of Persian artistic products that any tourist never 
miss buying, either to bring as a gift or for Their own, is the 
beautiful Termeh of the city of Yazd in different sizes .many 
other Persian art work that are precious and  still travelers 
can buy are metalwork (Qalamzani), Silverwork(Noghre 
kari), Khatamkari , Pottery and ceramics handicrafts,Qatam 
kari,Zari Bafi and many others that we just mention here 
a few things that Iran is famous for. But don’t miss the 
souvenir Markets.One of the Iran souvenirs is the Soft and 
delicate hand-woven fabric, Termeh is mainly made of silk 
and wool and the threads colored with natural painting 
materials used in traditional Iranian designs.Persian style 
always evokes mystery and beauty, its handicraft famous for 
being intricate, elegant and sophisticated. Adding to that, 
Persian cuisine is also one ancient and delicious culinary 
tradition so some Iranian ingredients and sweets can make 
a lovely gift.One of the Iran souvenirs that any tourist never 
miss buying, either to bring as a gift or for Their own, is the 
beautiful Termeh of the city of Yazd. Soft and delicate hand-
woven fabric, Termeh is mainly made of silk and wool and 
the threads colored with natural painting materials used in 
traditional Iranian designs.If you still wondering what kind 
of Iran  handicraft souvenirs you can buy as a gift, Persian 
carpets as favorite Iran souvenirs is Highly recommended.
Iranian carpets are very famous, both the handmade and the 
factory ones, this is why it’s something to consider when you 
are gift shopping in Iran for your relatives and close friends. 
If you are aiming at a quality product for a very nice present, 
for example, Kashan rugs are famous for their quality, keep 
in mind that it’s going to be a bit expensive.
Persian style always evokes mystery and beauty, 
its handicraft famous for being intricate, elegant and 
sophisticated. Adding to that, Persian cuisine is also one 
ancient and delicious culinary tradition so some Iranian 
ingredients and sweets can make a lovely gift.
Iranian carpets are very famous, both the handmade and the 
factory ones, this is why it’s something to consider when you 
are gift shopping in Iran for your relatives and close friends. 
If you are aiming at a quality product for a very nice present, 
for example, Kashan rugs are famous for their quality, keep 
in mind that it’s going to be a bit expensive.
Metalwork (Qalamzani)Handicraft : metalwork is the 
most continuous and best-documented artistic medium 
from Iran in the Islamic perioda grateful and beautiful 
art representing the culture and civilization of the 
Iranian people is first seen in the form of carvings in the 
mountains and on the stone walls of the palaces of kings and 
monuments and even in the cave period. This handicraft 
and Iranian Traditional art work can be find in different 
sizes and shapes .
Silverwork (Noghreh kari)Handicraft: Persian art has 
one of the richest art heritage in the world history and 
encompasses many disciplines including Silver working 
as one of all , which is a very vibrant Iranian modern and 
contemporary art scene.The ingrsver with the special tools 
,incredibly makes the medals start coming to live.for buing 
this handicraft which can be in different sizes , shapes , colors 
in traditional markets , and Isfahan is the birth place of this 
magnificent art .
 Zafran : Iran is famous for its saffron (Zafran in Persian). 
produce the world’s highest quality, so among the best 
things to take home as Iran souvenirs there is certainly the 
“red gold”. Especially if you live in a western country, where 
saffron is very expensive and hard to find a good quality. but 
when you travel to Iran , be sure that you have found the best 
quality Zafran ,especially in Mashhad.
Qazvin Baklava and Yazd: baklava  is one of the most 
important souvenirs of these provinces. Baklava consists 
of three parts of Baklava paste (including rose water, warm 
water, solid oil, flour), Baklava material (including almond 
powder, pistachio powder, sugar powder, soluble saffron 
in water and powdered cardamom) and Baklava syrup 
(including water, Sugar, Rose, Sugar, and Powder). After 
Baklava is baked with oven, it is sliced on Baklava syrup 
and is a delicious souvenir that you can take home with you.
Iranian Nuts : Pistachios are something to consider among 
your Iran souvenirs to take home from your trip. It is 
something to consider buying for yourself or friends.

Isfahan the city which has been for 
centuries the precious jewel for the 
crown of Persia is located about 340 
kilometres (211 miles) south of 
Tehran. The Greater Isfahan Region has 
a population of 3,793,104 in the 2011 
Census, the second most populous 
metropolitan area in Iran after 
Tehran and The counties of Isfahan, 
Borkhar, Najafabad, Khomeynishahr, 
Shahinshahr, Mobarakeh, Falavarjan, 
Tiran o Karvan, Lenjan and Jay all 
constitute the metropolitan city of 
Isfahan. 
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Iran’s permanent envoy 
to Vienna-based intl. 
organizations hailed the 
efforts and tenacity of the 
Iranian delegate at the 
OPEC meeting to exempt the 
country from production cut 
agreement.
Speaking to reporters on 
Saturday, Iran’s permanent 
envoy to Vienna-based 
intl. organizations, Kazem 
Gharibabadi, said the 
resolve and efforts of the 
Iranian delegate at the 175th 
OPEC meeting in Vienna on 

Thursday bore fruit, and the 
Member States endorsed 
Iran’s exemption from a 
production cut by 800,000 
barrels per day in the first 
half of 2019 in a bid to prevent 
supply glut and bolster the 
prices.
Iran says as long as it is faced 
with sanctions, it will not 
participate in any agreements 
on production cut.
OPEC Member States Libya 
and Venezuela have also been 
exempted from production 
cut.

Iran’s export 
of products 
to Iraq up by 
67% in eight 
months

Iran’s export 
of products to 
n e i g h b o r i n g 
Iraq registered 
a significant 67 
percent hike in the 
eight months of the 
current year (March 
21 – Nov. 21) as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
The latest foreign 
trade statistics of 
nonoil exports show 
that Iraq was ranked 
first in the list of 
importing Iranian 
goods for the second 
consecutive month.
Given the above 
issue, 14,216,000 
tons of goods, valued 
at $6.757 billion, 
were exported 
to neighboring 
Iraq, showing a 
considerable 18.89 
and 21.46 percent 
hike in terms of 
weight and value 
respectively as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.  
In the same direction, 
8,556,000 tons of 
goods, valued at 
$4.056 billion, were 
exported from the 
Islamic Republic of 
Iran to Iraq in the 
eight months of the 
last Iranian calendar 
year (March 20-Nov. 
20, 2018).
A c c o r d i n g l y , 
statistics show 
that Iran’s export 
of products to 
Iraq in the same 
period registered a 
considerable 66.14 
and 66.59 percent 
hike in terms of 
weight and value 
respectively as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
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Envoy hails Iran efforts for getting 
exemption from oil production cut

Speaking to media on Saturday, an 
informed source, who wished to 
remain anonymous, said banking 
ties have resumed between Iran and 
China.
The source said cases are being 
reviewed with scrutiny due to strict 
rules affecting Chinese banks because 
of the US sanctions, and as such, the 
process is slow but it has not stopped.
Given China’s exemption from US 
sanctions on Iran’s oil sales for at 
least three months, China’s Bank 
of Kunlun and other Chinese banks 
have a little more leeway with doing 
financial transactions with Iran, said 
the source, adding that despite this, 
Iran’s financial transactions are under 
the US Treasury spotlight, and for this 
reason, foreign banks, fearing stricter 
penalties, are treading even more 
cautiously now than they did during 
the previous period of sanctions 
against Iran.Last week, Asadullah 
Asgarowladi, Chairman of the Iran-
China Chamber of Commerce, said 
China’s Bank of Kunlun would resume 
financial transactions with Iran in 
early December.
The Chinese bank, affiliated 
with China National Petroleum 
Corporation and in charge of 
processing payments to Iran, 
suspended financial transactions 

between the two sides as Iran stopped 
selling oil to China last month.
Meanwhile, there are speculations 
that an Iranian bank has been 
introduced to work with economic 
agents for financial transactions with 
China, which may cost less for the 
Iranian side than working with other 
banks.
Last Tuesday, Governor of the Central 
Bank of Iran (CBI) Abdolnasser 
Hemmati held a meeting with Chinese 
Ambassador to Iran Pang Sen, and 
discussed ways to broaden banking 
relations between Tehran and Beijing. 
Abdolnasser Hemmati and Pang 
Sen called for increasing economic 
ties between the two countries and 
accelerating the process of solving 
related banking problems.
The Chinese envoy said that his 
country is eager to boost strategic ties 
with the Islamic Republic in the long 
run, adding that different programs 
are on the agenda of the Chinese 
government in this regard.
For his part, Hemmati said that despite 
the US efforts to cut Iran’s financial 
relations, different countries are 

coming up with various solutions to 
continue and expand their banking 
ties with the Islamic Republic.
Iran and China are enjoying strong 
bilateral relations, and earlier 
in September, the two countries 
launched a 9,000-kilometer-long 
railway within the framework of new 
Silk Road Program between the two 
countries.
The new Iran-China railway used by 
cargo and service trains connects 
China’s Inner Mongolia to the city of 
Bam in Southeastern Iran.
During the opening ceremony of the 
new railway, a cargo train moved from 
Inner Mongolia logistic and industrial 
town to the city of Bam. It is estimated 
to arrive in Bam in 15 days.
The train consists of 41 containers 
carrying equipment, machineries 
and car spare parts. The consignment 
is worth $1.5 million.In another 
development, a cargo train left the 
city of Bayannur in Western Inner 
Mongolia for the Iranian capital city of 
Tehran.The two railways are part of a 
larger rail network which is to connect 
China to the Europe via Iran.

China’s Iran oil imports to 
rebound in December as 
buyers use U.S. waivers
China’s Iranian oil imports are set to rebound in 
December after two state-owned refiners in the 
world’s largest oil importer began using the nation’s 
waiver from U.S. sanctions on Iran, according to 
industry sources and data on Refinitiv Eikon.
Sinopec (600028.SS) resumed Iran oil imports 
shortly after Tehran’s biggest crude buyer received 
its waiver in November, while China National 
Petroleum Corp (CNPC)will restart lifting from its 
own Iranian production in December, three sources 
with knowledge of the matter told Reuters.
Reuters reported in November that China’s waiver 
on U.S. sanctions allows it to buy 360,000 barrels 
per day (bpd) of oil for 180 days.
Top Chinese energy group CNPC, which has invested 
billions of dollars in Iranian oilfields, is ready to load 
its full share of production from December, said an 
oil executive with direct knowledge of CNPC’s Iran 
activities.
The executive, who asked not to be named, 
estimated CNPC will load at least two million barrels 
a month from December, doubling previous levels to 
help compensate for cuts made before sanctions on 
Iran’s oil exports went into effect on Nov 5.
Before the waivers had been announced, Sinopec, 
Asia’s largest oil refiner, had planned to stop loading 
Iran oil in November, but resumed imports within 
days of getting the exemption, a second source said, 
also asking to remain unnamed.
“We continued lifting Iranian oil in November 
because we received the waiver,” the second 
source said.Sinopec and CNPC will likely use up the 
360,000 bpd of Iranian oil imports allowed to China 
under the waiver.
Another source said Iranian oil is “attractively 
priced” versus rival supplies from the Middle East.
For November and December, Iranian Heavy crude 
sold to Asia has been priced at $1.25 a barrel below 
Saudi’s Arab Medium, a discount not seen since 
2004.The source also said many Chinese refiners 
were geared toward processing Iranian crude 
grades.
At 360,000 bpd, China’s purchases would still be 45 
percent less than the average 655,000 bpd imported 
during the January-September period.
The rise in Iranian oil supply and surging 
production from the United States, Russia and OPEC 
countries has pulled down crude oil prices LCOc1 by 
almost a third since October.
Ahead of the sanctions being implemented in early 
November, China’s crude oil imports from Iran fell 
to 1.05 million tonnes (247,260 bpd) in October, 
the lowest since May 2010, Chinese customs data 
shows.Data from Refinitiv Eikon, however, shows 
that 2.77 million tonnes of Iranian crude were 
discharged into Chinese ports in October, including 
into bonded storage tanks in Dalian.

 China’s Bank of Kunlun 
which deals with financial 
affairs of China National 
Petroleum Corporation has 
resumed conducting financial 
transactions between with Iran, 
an informed source said on 
Saturday.

Iran-China Banking Channel 
Resumes Transactions

news

Iran Hails Russia’s Role in Oil 
Production Cuts
 Iran’s Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh said the 
Organization of the Petroleum Exporting Countries 
agreed to exempt Iran from a plan for a cut in oil 
production after tough and intensive talks, noting that 
Russia played a constructive role in the meeting as a non-
OPEC member.
OPEC agreed to cut output despite the US pressure, 
Zanganeh said on Friday, adding that Iran’s oil production 
ceiling remained unchanged after “very intensive and 
tough negotiations” with the OPEC members.

“We negotiated for about 10 hours with the OPEC 
members in order to exempt Iran from OPEC’s output 
reduction deal,” the Iranian minister said.
He said Iran succeeded in averting any harm to its share of 
the global market in the long term, stressing that Tehran 
would not favor high prices as a means of ensuring its long-
term interests.
The minister further referred to Russia’s “determining 
role” in non-OPEC oil production, saying, “In a meeting 
that we held with that country’s (Russian) officials, Russia 
played a constructive role and accepted a 230,000-barrel 
cut from a 400,000-barrel output of non-OPEC members.”
After two days of talks at the OPEC headquarters in Vienna, 

OPEC member states and 10 
other oil producing nations 
agreed to cut output by 
1.2 million barrels a day 
despite opposition from 
US President Donald 
Trump.
The OPEC members are 
planned to cut their output by 
800,000 barrels and non-OPEC 
members by 400,000 barrels.
Friday’s deal, however, has exempted Iran, along with 
Venezuela and Libya.

Iran says Tehran 
got exemption from 
OPEC-Non-OPEC Oil 
output cuts
Iranian Oil Minister Bijan Zangeneh said 
Friday that Tehran would be exempt from 
the oil cuts within the production freeze 
deal of the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) and non-
cartel members.
“Yes,” Zangeneh said before the OPEC-non-

OPEC meeting, asked if Iran was exempt 
from the cuts under the deal, Sputnik 
reported.
The statement comes after the Islamic 
Republic reportedly asked other OPEC 
states to use the country’s March or 
April oil production levels of about 3.8 
million barrels per day as a baseline for 
the potential output cut as part of the 
extension of the OPEC-non-OPEC deal.
Earlier this week the minister announced 
that Tehran was not going to discuss oil 
production quotas with OPEC while 

the country was being subjected to 
Washington’s sanctions.
The move comes amid the second round 
of US sanctions against Tehran that came 
into effect on November 5 following 
Washington’s withdrawal from the Iran 
nuclear deal in May.
In late 2016, OPEC and non-OPEC states 
made a deal to cut oil production in a 
bid to stabilize oil prices. Since then, the 
agreement has repeatedly been prolonged 
with the final extension reaching the end 
of 2018.
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French Police Labor Union Goes 
on Strike ahead of Saturday Yellow 
Vests Protests
The French police labor union Vigi has declared 
an indefinite strike starting from December 8, the 
day when new protests of the so-called yellow vest 
movement against an increase in fuel taxes are 
expected to take place, the secretary general of the 
police union said.
Speaking to Sputnik, Alexandre Langlois noted 
that the police were not going to join "yellow vest" 
protesters, however, intended to support them.
"We will go to the rally with our banners to show that 
we support the demand to increase the purchasing 
power. Any police officer not on duty has the right to 
join them during the demonstration," Langlois said.
According to Langlois, French police officers are 
often mistreated, and they have to work "without 
rest." Therefore, he urged the law enforcement 
not to make "fatal mistake" and refrain from 
participating in rallies if they feel emotionally 
exhausted.
Langlois also added that the French security 
services were powerless in confronting "yellow 
vest" protesters, as former French President 
Nicolas Sarkozy had significantly undermined 
their capabilities by focusing on counterterrorism 
activities.
According to the secretary general, the French 
authorities should meet some of the demands of 
"yellow vest" protesters in order to stabilize the 
situation.
The so-called "yellow vest" protests, named 
after the reflective vests all French drivers are 
required to keep in their cars, have been ongoing 
in France since November 17. Diesel prices in 
France have risen by around 23 percent since the 
beginning of the year, while the gasoline prices 
have gone up by 15 percent. On Wednesday, French 
President Emmanuel Macron announced that he 
was abandoning a proposed fuel tax hike following 
violent protests.
Larijani says UNSC doesn’t perform 
its duties
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that the 
United Nations Security Council does not carry out 
its duties on combating terrorism.
Making the remarks Saturday in the 2nd Speakers’ 
Conference in Tehran, Larijani said that one of the 
main reasons for holding this regional meeting is 
that UNSC is not performing its duties on the fight 
against terrorism.
Larijani described unilateral measures of the US 
President Donald Trump as ‘dangerous’ and said 
that these policies commercialize the human rights 
and humanitarian values that have taken many 
years to develop.
Despite the claims of fighting against terrorism, the 
US and its allies in the region have expanded terror-
ism, Larijani highlighted.
“We try to increase security relations among mem-
bers of this conference. Also, there is a need to boost 
economic cooperation since it will lead to increased 
regional solidarity,” he said.

Those bowing to walls not expected to 
respect bridges: Iran Pres.

'The person who has humiliated civilizations 
cannot be expected to be the guardian of the 
common grounds of civilization,' President 
Hassan Rouhani.
President Rouhani said, “A country that has 
started a trade war with China, uses sarcastic 
tones with Pakistan, humiliates Afghanistan, 
punishes Turkey, threatens Russia and 
imposes sanctions against Iran, is the prime 
suspect for breaking the bonds.”
He also said, “If the US thinks that it can break 
us apart, it is gravely mistaken, and we are 
here to say it out loud that we will not tolerate 
this insolence, and we will stand against 
them”.
President Rouhani said, “We, the children 
of great civilizations, are subject to a full-
scale assault that not only poses a threat to 
our identity and independence, but also 
is determined to break our long-standing 
bonds”.
The president also said, “Where the United 
States contributes to the annihilation of 
societies, we will not let it escape its expenses 
and destruction.”
He added that the world is suffering 
from complicated challenges, including 
climate change, economic crises, 
underdevelopment, invasion and 
war, poverty and hunger, unilateralism, 
extremism and terrorism.
As the biggest victim of terrorism, the Islamic 
Republic of Iran, since establishment in 
1979, has suffered huge causalities and 
property damage. The killing of 72 members 
of parliament and government officials 
(1981), the assaination of Iran's president 
and prime minister (1981), and more than 
17,000 people since the Islamic Revolution 
by terror groups that are supported by the 
US and the West, terror attacks on Ahvaz and 
Chabahar in the past few days are among 
them, he said. 
'Today, security is wider than before; it 
includes economic, cultural, political, social, 
psychological security and disruption in each 
can be defined as terrorism,' said President 
Rouhani.
US's withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
also known as Iran Deal, and reimposing 
sanctions on Iran, with the cooperation of 
its economic partners are an example of 
terrorism,' he said.
'Our region is at a critical juncture in history 

today. The juncture at which global terrorists, 
extremists and lawbreakers are seeking to 
start a vortex of terrorism, poverty, sanctions, 
crises, assassination and coups, from 
Pakistan to Iran, from Afghanistan to Russia 
and from China to Turkey,' Rouhani said. 
'They do not want us to gather, talk, 
sit together and be sympathetic and 
empathetic; but they need to know that we 
are determined to join hands in overcoming 
this common enemy; but what this victory 
requires is that we should all have a 
responsibility in drying out the roots of 
violence. Our success requires continuous 
and tireless resolve in finding the roots of 
degeneration and collective effort for drying 
out these roots. Poverty, corruption and 
inequality are among the most important 
root causes of terrorist violence in this 
region.'
'It is in an underdeveloped atmosphere 
where different kinds of crime, smuggling, 
money laundering and terrorism join 
together and destroy human security in 
societies. The voice of the peoples of the 
region is being heard clearly, who say, “War 
and bloodshed is enough; displacement, 
poverty, famine, putting up walls, 
killing neighbors, hatred and grudge, 
backwardness and discrimination, boycott 
and humiliation are enough. Women 
and girls have had enough of slavery and 
deprivation of education and employment. 
Children are sick and tired of being displaced 
and not having something to wear; cities and 
villages do not want to tolerate explosion and 
fire and destruction anymore”'.
Saying that political and military 
interference do not let societies follow 
their natural growth process and find their 
own solutions to confronting discords 
and problems, he said, 'Those who sow 
the seeds of discord and hatred harvest 
rancor and violence. We need to think about 
how we can stop those who are willingly 
spending billions of dollars of oil incomes 
for deepening discords and proliferating 

intolerance; we need to stand up to those 
who interfere and bully in order to leave 
terror and assassination unsupported.'
The president added that it is coordination 
and cooperation that create security; 'to 
confront the common threats that do not 
recognize any boundary and territory, 
we need to take a new approach towards 
boundary and territory. We need to have 
more flexible governances that are more 
compatible with fair division of labor against 
our common threats.'
'If we want to put an end to the flow of 
refugees, we need to harness violence and 
war. If we wish to defeat terrorism, we need to 
fight dirty money, and to wage such a war, we 
need to support each other’s effectiveness 
of governance until a point that no room is 
left for evil.'
Saying that Iran spends 800 million dollars a 
year to fight drug trafficking, which helps the 
US, Europe and Africa's health, he added, 'Let 
there be a small hole in this dam, and there 
will be a catastrophe.'
Iran has spent hundreds of millions of dollars 
and sacrificed hundreds of security forces 
in fight against violence and extremism, 
President Rouhani said.
'Without Iran, the region would 
have witnessed the emergence and 
empowerment of the savage government of 
Daesh (ISIS) in a vast area. The fruit of such 
attempts is security for people, regardless 
of their nationality, ethnicity and religion 
throughout the world.'
'We do not expect the West to pay their share 
in return for their security and stability we 
have provided for them, but they should 
know that putting sanctions on Iran will 
harm our ability to fight narcotics and 
terrorism.' 
President Rouhani warned the sanctioners 
that if Iran's ability to fight narcotics and 
terrorism diminished, they will not be able 
to resist the rush of drugs, refugees, bombs 
and terror. 'If they don’t believe us, they had 
better look at the map.'

So irresponsible a person as US President 
Donald Trump is not expected to take 
on another responsibility, said Iranian 
president at the 2nd Conference of 
Speakers of Parliaments of Afghanistan, 
China, Iran, Pakistan, Russia and Turkey 
on Saturday.

Senior Adviser to Iran’s Leader 
for International Affairs Ali Akbar 
Velayati strongly condemned the 
recent terrorist attack in Chabahar, 
southeastern Iran, and said that 
Islamic Republic of Iran will punish 
perpetrators and supporters of this 
heinous act severely.
The full text of his message is read as 
follows:
Chabahar terrorist attack on Thu. 
Dec. 6 martyred two police forces 
and wounded a number of dear 

fellow countrymen. This terrorist 
act was a sign of full desperation 
and frustration of terrorist groups 
and their supporters in line with 
destabilizing sovereignty of the 
country.
Enemies of the country should 
know that the noble nation and 
government of the Islamic Republic 
of Iran, with their resistance 
and perseverance, will foil all 
conspiracies of enemies waged 
against the country.

Undoubtedly, the Islamic Republic of 
Iran will continue its path of dignity 
and sovereignty and will bring 
perpetrators and masters of this 
malicious act into justice. I seize this 
opportunity to express my heartfelt 
condolences to the noble people of 
Sistan and Baluchestan province and 
bereaved families of the victims.”
Yesterday on Dec. 6, driver of a Toyota 
Van, laden with explosives, tried to 
run into the police headquarters in 
Chabahar but police was brave and 

vigilant 
enough to take timely 

action and prevent him to do so. The 
suicide bomber then blew himself up 
at around 09:55 hours local time on 
Thursday and as a result two police 
forces were martyred and the suicide 
attacker was killed.

Iran to give crushing response to perpetrators of Chabahar terrorist attack

report
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US behavior creates 
international disorder: 
Larijani
 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that the 
behavior of the United States has thrown the international 
field into disorder.
He made the remarks in the meeting with Turkish Grand 
National Assembly Speaker Binali Yildirim on the sidelines 
of the 2nd Speakers’ Conference in Tehran on Friday. Heads 
of parliaments from Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, 
China, and Russia have gathered here in Tehran in the 

two-day event to confer on the challenges of terrorism and 
expansion of inter-regional ties.
Seeing US behavior, many countries have distanced 
themselves from the country, said Larijani, adding, “this is 
a positive step.”
Touching upon the importance of boosting security and 
economic cooperation in the region, he added that regional 
states believe that issues can be settled through political 
solutions.
For his part, Yildirim condemned the Chabahar terrorist 
attack, adding that the increased cooperation between 
Iran and Turkey was successful in controlling terrorism 
in the region.

Elsewhere, he said that 
the United States adopts 
unilateral measures without 
considering the rights 
of other countries and 
withdraws from international 
agreements which have been 
reached with many efforts.
Pointing to the importance of 
trading with national currencies, 
Yildirim added that using US dollar is a threat 
against countries and that regional states are moving 
towards increased trading ties by eliminating dollar.

The United States by 
selling weapons to 
our region much more 
than what the region 
needs, has turned 
it into a “powder 
keg,” Iranian foreign 
minister said on 
Saturday.
‘This is a dangerous 
policy they follow 
in our region,’ 
Mohammad Javad 
Zarif told reporters on 
the sidelines of the 2nd 
Speakers’ Conference 
with participation 
of Iran, Afghanistan, 
Turkey, Pakistan, 
China and Russia in 
Tehran.
“The amount of 
weapons the US 
sells to our region 
is unbelievable and 
beyond the need of the 
region,” Zarif said.
He added that the US 
policy has brought 
many modern 
destructive weapons 
to the region, which 
have given no help 
to establishment of 
regional peace and 
security.
Asked about US 
accusations against 
Iran regarding 
missiles, the foreign 
minister said that the 
American officials 
spare no effort to 
interrupt relations 
between Iran and 
Europe, so they resort 
to baseless allegations 
these days. 
“They [American 
officials] try to distort 
the regional issues.’
“We’ve read in the 
American media 
that the US arms are 
in hands of Al Qaeda 
in Yemen and Daesh 
(ISIS) in Syria, and this 
is a danger threatening 
our region,” Zarif said.
That the US has been 
isolated in the world, 
entered [trade] war 
with China and even 
arrested a senior 
Huawei executive 
indicate US frustration 
rather than its power, 
the top diplomat noted.
About today’s Tehran 
conference, Zarif said 
that speakers of the six 
countries can organize 
a public movement 
against terrorism.
The 2nd Speakers’ 
Conference in 
Tehran focuses on 
the Challenges of 
Terrorism and Inter-
Regional Connectivity.

FM Zarif says 
US turning 
region into 
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Zarif Blasts US Attempts to Distort Iran-Europe Ties
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif lashed out at Washington 
for raising baseless missile allegations against Tehran with the aim of 
darkening Iran-Europe relations."The Americans have made every 
attempt to disturb relations between Iran and Europe. They are 
even trying to display the regional issues upside-down in addition to 
endangering Iran-Europe ties," Zarif told reporters on the sidelines of the 
second edition of an international gathering of parliament speakers from 
Afghanistan, Iran, Pakistan, Turkey, China and Russia on fight against terrorism 
and expansion of inter-regional ties in Tehran on Saturday.He rapped the US for 
turning the region into a gunpowder store, and said this huge amount of weapons sold 
to the regional states by Washington indicates the dangerous policy that the Americans pursue in the region.

Iranian Army Deputy 
Commander Rear 
Admiral Habibollah 
Sayyari announced 
on Saturday that the 
country’s Naval forces 
will soon be equipped 
with a new home-made 
warship and a newly-
developed submarine.
“Dena warship and 
Fateh submarine will 
join the Navy in the near 
future,” Rear Admiral 
Sayyari told reporters in 
Tehran.
He stressed that the US 
sanctions against Iran 
have proved futile as the 
country has been able 
to build, overhaul and 
upgrade different types 
of vessels, systems and 
equipment.
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It gets interesting to note that all missile related 
activities of Iran are in full conformity with the relevant 
provisions of the UN Security Council Resolution 2231, 
which endorses the Joint Comprehensive Plan of Action 
- the official title assigned to Iran’s 2015 nuclear deal.
In fact, it is the United States which has violated the 
resolution, and portraying Iran’s ballistic missile 
program as inconsistent with Resolution 2231 or as a 
regional threat is a ruse by Washington and company to 
overcome the Khashoggi crisis in a dignified way - and 
to save Crown Prince Mohamed bin Salman, a troubling 
figure who even put his own mother on house arrest!
This also hints why, from a rational American 
perspective, Iran test is so important. The US is putting 
heavy pressure on the European Union to escalate 
its economic pressure on Iran, and the EU is failing to 
mitigate US sanctions. As the EU would like to bolster 
Iran's economy as an incentive to stay in the nuclear deal 
which is so important for Europe’s security, the EU faces 
a tough choice. Although the EU is trying to appease Iran, 
not all member states are equally on board. France and 
Britain, for example, are also two of the biggest arms 
suppliers of Saudi Arabia. But they are under pressure 
to halt their arms supplies over Khashoggi. That’s why 
they also appear to be concerned by Iran's missile tests 
and support escalated action at the UN Security Council.
Their amenability to action is further strengthened at 
the broader strategic level by the fact that they want to 
appease Israel. That brings us to the Israeli factor. Even 
as the EU disagrees with the US and Israel over Iran's 
alleged regional threat, they recognize that Israel is 
dancing increasingly close to the ultimate battle: turning 
Syria into a battleground to strike at Iran. The EU is 
desperate to avoid Israel crossing this line as it risks a 

regional conflagration.
That brings us to the final point: the possibility that 
Washington’s bogus concern about Iran’s missile tests 
reflects American-Saudi-Israeli intensions to derail the 
nuclear deal and start a new war in the Middle East. They 
want escalation with Iran and oppose the international 
community’s desire to maintain some measure of calm 
in Iran relations. By putting missiles on the spotlight, 
they might be attempting to tie EU’s hands against 
deescalation and any kind of cooperation with Tehran.
According to Fars News Agancy, the truth is out there. 
Iran’s missile program is for deterrence and it seeks no 
escalation with any country. But it is prepared to defend 
itself against any military aggression. It will stay in the 
nuclear deal if it sees the economic benefits. As for the 
Khashoggi saga, recent statements by US President 
Trump indicate that the killing is unlikely to produce a 
major economic impact in the form of sanctions against 
Riyadh. At least in terms of trade and investment, the US 
and Europe are unlikely to alter substantial aspects of 
the relations.From the stability of oil flows and weapons 
supplies to undermining the regional influence of Iran, 
there is too much at stake in the links between the 
West and Saudi Arabia to afford a major disruption in 
the relations over just one murder. At the outset of the 
Khashoggi crisis, for instance, President Trump made it 
clear that the 350$ billion arms and security deal would 
not be jeopardized. Then again, the US and Europe, 
while defending their own economic and geopolitical 
interests, also have to maintain the anti-Iran narrative to 
justify their complicity in Saudi war crimes and crimes 
committed against humanity in Yemen.
Such is the complex paradox lying at the core of baseless 
accusations against Iran, bogus concerns about 
its missile tests at the UN Security Council, and the 
hesitations and embarrassments in the West about the 
Khashoggi case and a wrecking ball called MBS.

"Currently, we are monitoring the exact state of 
outdoor air pollution online with the cooperation 
of Isfahan's Department of Environment and 
Meteorological organization, and we are taking 
measures to reduce the air pollution".

Pointing out that the most noticeable reason of air 
pollution is related to mobile sources such as cars, as 
well as stationary sources, such as factories, climate, 
and wind-blown dust, he continued, "We advise 
Isfahani citizens to commute with subway and bus 
for daily trips instead of personal vehicle to reduce 
the air pollution."
The director of Isfahan's Center for Air Quality 
Monitoring and Air Pollution Control emphasized 
that farmers live in the outskirt of the city had better 
refrain from burning crops and leaves, since burning 
agricultural products play an important role in 
increasing air pollution.

Haniyeh, in a statement released on Friday, said the 
majority of world countries stood with Palestinian 
rights, including the right of our people to resist the Tel 
Aviv regime’s occupation and salvation from it, against 
a resolution that sought to denounce the legitimate 
resistance of the Palestinian nation, Middle East News 
reported.
He then extended his gratitude to all countries that have 
taken a principled stance against the Israeli regime’s 
occupation and its aggressive policies, and rejected 
Washington’s narrative and its biased support for Tel 
Aviv.
The Hamas leader further noted that the vote against 
the US-drafted resolution is a tremendous achievement 
for the Palestinian people and all brotherly countries.
Haniyeh also appreciated the efforts put in by the 
Palestinian Authority through its ambassador to 
the United Nations Riyad Mansour, pointing out that 
the rejection of the US-drafted resolution strongly 
indicated that national concern is capable of uniting 

the Palestinian nation in facing of ongoing challenges.
Moreover, Spokesman for the Palestinian Islamic Jihad 
resistance movement, Daoud Shihab, stated that the 
failure of the American resolution at the United Nations 
represents a slap to the US administration of President 
Donald Trump as well as the Zionist regime (of Israel).
Shihab, in a post published on his official Twitter page, 
noted that Israel and the US continue to spread lies by 
means of international bodies and meetings.
He thanked Kuwait, the Islamic Republic of Iran and all 
countries that rejected the resolution, adding, “Shame 
on all those who tend to please Israel.”
Shihab concluded that all those states that voted in 
favor of the resolution will eventually be ashamed of 
their hypocrisy, fear and denial of truth.
Separately, Vice President of the Palestinian Legislative 
Council Ahmed Bahr said the failure of the US-drafted 
resolution against Hamas marks the fall of American 
arrogance and underscores the legitimacy of the 
Palestinian nation’s anti-Israel resistance.
He termed the vote against US-sponsored resolution 
as a victory in defiance of forces of tyranny in the world.
Bahr then congratulated Palestinians and Hamas 
resistance movement for the great victory on the 
international level, calling on people from all strata 
of the Palestinian society to unite, end division and 
vigorously support resistance movements.

Why Iran's Missile Test Is a Big Deal for WashingtonIsfahan's air pollution monitored 
online

"Air pollution sensors provide accurate data 
on the amount of pollutant gases, suspended 
particles, and average air quality index of the 
city," the director of Isfahan's Center for Air 
Quality Monitoring and Air Pollution Control 
said.

Hamas leader Ismail Haniyeh said the 
international conscience thwarted the United 
States-sponsored resolution to condemn the 
Palestinian resistance movement at the United 
Nations General Assembly.

For a start, these tests are of particular concern 
because Western focus on missiles reflects their 
interest in eventually shifting away the current 
global focus on Saudi Arabia, their biggest 
weapons customer, over the grisly murder of 
Washington Post columnist Jamal Khashoggi 
on 2 October at the Saudi consulate in Istanbul. 
The murder triggered an international crisis 
that has put Saudi Arabian relations with the 
US and others to the test. They want this to end 
and that’s why Iran’s missile tests are a big deal 
for them.

Hamas Leader: International Conscience Foiled 
US Scheme to Condemn Movement
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