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قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,856,0004,553,000قدیم

سکه طرح 
4,840,0004,539,000جدید

2,460,0002,349,000نیم سکه
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930,000910,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,160,0002,012,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18498,700464,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24664,900619,300 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

وجود بازارها چه تاثیری بر شهر دارد؟ 

بازارهای محلی، نبض اقتصاد شهر
       اصفهان شهری است که دارای قدیمی ترین بازارها بوده و بیشتر این بازارها که در طول زمان بر اثر بالیای مختلف دچار ویرانی شده بوده، در همان مکان بازسازی شده است
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ارسال نخستین 
محموله کمکی 

شهرداری اصفهان به 
سیستان و بلوچستان

شهردار اصفهان از ارسال نخستین 
محموله کمکی به سیســتان و 
بلوچستان خبر داد و گفت: امروز 
نخستین محموله شهرداری شامل 
پتو و مواد غذایی بسته بندی شده 
که با تصویب شــورای اسالمی 
شهر تهیه شــده است، به سمت 
نیک شهر در اســتان سیستان و 

بلوچستان حرکت می کند.
قــدرت اهلل نوروزی اظهــار کرد: 
هفته گذشــته با مشخص شدن 
ابعاد گسترده سیل در سیستان 
و بلوچســتان  و احصاء نیازهایی 
که در این منطقه وجود داشت و 
با توجه به تجربه ای که شهرداری 
اصفهان در جریان ســیل خرم 
آباد و خوزســتان به دست آورده 
بود، همچنین درخواســت های 
مردم بــرای دریافــت کمک،  با 
انگیزه ای که شهرداری و شورای 
شــهر اصفهان بــرای کمک به 
مردم داشــتند، آمادگی خود را 
برای کمک رسانی به شهرداران 
و مسئوالن اســتان سیستان و 

بلوچستان اعالم کردیم.

 امنیت غذایی 
شوخی بردار نیست

سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی به صورت 
تلویحی به قیمت پایین گندم هم اشاره کرد و 
امیدوار بود که قیمت افزایش یابد.وی به افرادی 
که دنبال واردات به جای تولید هستند را نظریه 
پرداز! خواند و گفت: امنیت غذایی در کشــور 
شوخی بردار نیست و نظام به هیچ کسی اجازه 

شوخی در این زمینه نمی دهد
نخست در مورد امنیت غذایی عرض می کنم، 
تمام کشورهای دنیا فارغ از نظام اقتصادی شان، 
فارغ از نظام سیاسی َ شان تا این لحظه که صحبت 
می کنیم امنیت غذایی کشورشان را جزو خط 
قرمزشان می دانند. حتی اروپایی ها و ژاپنی ها 
که پول دارترین هستند، باید ببینید که چطور از 
امنیت غذایی خودشان مراقبت کنند. اگر قرار 

باشد ما با واردات کشور را تامین کنیم...

ایمنا
خــبـــر
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میزبانی کارخانه های متروکه در ۶ شهر از استارت آپ ها
بر اساس آخرین اطالعات بدست آمده ۶ کارخانه نوآوری به زودی 
در ۶ شهر بزرگ کشور راه اندازی می شوند تا استار ت آپ ها در 

آنها فعالیت کنند.
 اســماعیل قادری فر، رئیس مرکز توســعه فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
اظهار کرد: معاونت علمی برای تقویت زیست بوم نوآوری 
در کشور سعی کرده با بازســازی و بهسازی پهنه های 

صنعتی متروکه و پرهیز از ایجاد زیرساخت های زائد درون 
شهر، گامی برای ایجاد زیست بوم نوآوری بردارد. ...

حشمتی، مدیر کل محیط زیست 
استان اصفهان در جلسه شورای 
اداری، اعالم کرد که حال محیط 
زیست اســتان خوب نیست. در 
کنار تمام پیشرفت هایی که در 
بخش صنعت داشــته ایــم، اما 
در حوزه محیط زیســت عقب 
افتادیم. متاســفانه در میان هشت کالنشهر 
کشور، اصفهان رتبه اول آلودگی هوا را دارد به 
طوری که در ۱۰ ماه گذشته حتی یک روز هم 

هوای پاک نداشته است.
سال ها پیش استفاده از ســوخت مازوت در 
صنایع اصفهــان ممنوع شــد و به خصوص 
از ۱۳۹۳ مشــعل های مازوت ســوز نیروگاه 
های اصفهان پلمب شــد. به گفته مسئوالن 
ســازمان صمــت و همچنیــن شــرکت 
گاز اســتان، در ایــن مــدت هیــچ یــک از 
نیــروگاه های اصفهــان از ســوخت مازوت 
اســتفاده نکرده اند و محیط زیســت نیز آنها 
 نظــارت دارد و پلمب مشــعل هــای آنها باز

 نشده است.

   محیط زیســت: استفاده سه صنعت 
اصفهان از مازوت

 ششــم دی ماه امســال بود کــه رئیس امور 
آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان از استفاده سه واحد صنعتی استان طی 
چند روز از سوخت مازوت خبر داد و تاکید کرد: 
این واحدهای صنعتی در شعاع تاثیرگذار بر روی 
کالنشهر اصفهان و چند شهر اطراف در چند روز 
گذشته به دلیل افت فشار گاز طبیعی، سوخت 
خود را تغییر داده و از مازوت استفاده کردند که 
پس از پیگیری های انجام شده توسط اداره کل 
حفاظت محیط زیســت و دادستانی اصفهان 
و با تمهیدات انجام شــده و همکاری شرکت 
گاز استان، ســوخت این واحدها مجدد به گاز 

طبیعی برگشت.
بابک صادقیان افزود: این واحدهای صنعتی در 
روزهایی که هوای اصفهان و شهرهای بزرگ 
اســتان آلوده بود، اقدام به استفاده از سوخت 
مازوت کردند که با پایش ها و بازرســی های 
شبانه روزی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان و برخی گزارش های مردمی، شناسایی 
شدند که متاسفانه این اقدام غیر زیست محیطی 
واحدهای صنعتی مذکور در تشدید آلودگی هوا 

و افزایش غلظت آالینده های جوی در چند روز 
اخیر تاثیرگذار بود.

   شیشه فروش: چند صنعت تنها چند 
ساعت از مازوت استفاده کردند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز 
۱۱ دی ماه امسال با تایید این مطلب به ایسنا، 
گفت: متاسفانه برخی صنایع اصفهان به صورت 
جزئــی و گاه تنها یک روز از ســوخت مازوت 
استفاده کرده بودند که محیط زیست موظف 

به بررسی و اعالم موارد آن شد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه محیط زیست 
طبق قانون موظف به رصد و پایش کیفیت هوای 
اصفهان است، از سوی دیگر در مدیریت بحران، 
این نهاد موظف شده تا صنایعی را که در شب 
آالیندگی ایجاد می کنند را بازدید کنند، تاکید 
کرد: با وجود این مصوبات و نظارت ها، مواردی 
مبنی بر استفاده سوخت مازوت دیده می شود 
که به دنبال آن شخص استاندار تشکیل جلسه 
داد و مدیرعامل شــرکت پخش فراورده های 
نفتی، محیط زیست، شرکت گاز، استاندارد و 

همچنین دادستان در آن حضور داشتند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اکنون تمام صنایع 
اصفهان از گاز استفاده می کنند، همچنین در 
جلسه با دادستان اصفهان تاکید شد که حتی 
در شرایط اضطرار هیچ صنعتی اجازه استفاده از 

سوخت مازوت را ندارد.

   حاجیان: تکذیب استفاده از مازوت در 
پاالیشگاه اصفهان

یکی از صنایعی که در آن زمان انگشــت اتهام 
استفاده از ســوخت مازوت به سوی آن رفت، 
پاالیشگاه اصفهان بود، اگرچه سخنگوی این 
شــرکت، این موضوع را رد کرد و به ایســنا، 

گفت: پاالیشگاه اصفهان به هیچ وجه از مازوت 
استفاده نکرده و آنچه گفته شده تنها یک شانتاژ 

خبری است.
محمدصادق حاجیــان در خصوص اظهارات 
محیط زیست، گفت: محیط زیست متاسفانه 
براساس اخبار نادرســت این موضوع را مطرح 
کرد، پاالیشگاه اصفهان با وجود سرمای هوا و 
توصیه به مصرف بهینه، مشکلی از لحاظ تامین 
گاز خود ندارد و به طور کامل از ســوخت گاز 

استفاده می کند.
وی تصریح کرد: شاید آخرین بار که پاالیشگاه 
اصفهان از مازوت استفاده کرده بود مربوط به 
۲۰ سال پیش بود و سوخت این مجموعه گاز 

طبیعی است.

   سازمان صمت اصفهان: یک صنعت از 
مازوت استفاده کرد

اگر چه اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
اعالم کرد که سه واحد صنعتی استان اصفهان از 
سوخت مازوت کرده بودند و این موجب تشدید 
آلودگی هوای این شهر به خصوص در دی ماه 
شده بود، اما مشاور اجرایی رئیس سازمان صمت 
استان اصفهان با خودداری از نام صنایعی که از 
سوخت مازوت استفاده کرده بودند، در پاسخ 
به ایسنا تاکید کرد که تنها یک واحد صنعتی 

در استان از سوخت مازوت استفاده کرده بود.
قباد نوری با تاکید بر اینکه توزیع گاز کشــور 
بر عهده دیسپاچینگ گاز اســت، اظهار کرد: 
در بررسی وضعیت گاز بخش های مختلف با 
توجه به اینکه در فصل ســرد اولویت با بخش 
خانگی است دستور کاهش مصرف گاز به برخی 
واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله نیروگاه، 
پاالیشگاه، ذوب آهن، فوالد و ... که مصرف باالیی 

دارند، داده شد.

پشت پرده سوخت مازوت در صنایع اصفهان

 شاید آخرین بار که 
پاالیشگاه اصفهان از 
مازوت استفاده کرده 
بود مربوط به 20 سال 

پیش بود و سوخت 
این مجموعه گاز 

طبیعی است

اگرچه مطابق قانون، صنایع در شرایط اضطرار اجازه استفاده از سوخت مازوت را ندارند، اما با کاهش دمای هوا و به دنبال آن افت فشار گاز که 
اولویت کشور تامین سوخت بخش خانگی است، متاسفانه برخی صنایع استان اوایل دی ماه امسال به دلیل افت فشار گاز، از سوخت مازوت 

استفاده کردند و این موجب تشدید آلودگی هوای اصفهان شد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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گزارش

رغبت به فراگیری آموزش های مهارتی در اصفهان افزایش یافته است
مدیرکل فنی و حرفه ای 
اصفهان گفت: با توجه 
به تنوع رشــته های مهارتی و تاثیر آن در 
کارآمدی نیروی کار و رونق اشتغال، رغبت 
متقاضیان در استان به فراگیری رشته های 

مهارتی افزایش یافته است.

اکنون دسِت کم یکهزار حرفه مهارتی در بخش های 
صنعت، خدمات فنی، گردشگری، آی تی، آی سی 
تی و مشــاغل خانگی در۵۴ مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای و بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ آموزشگاه بخش 

خصوصی استان اصفهان ارائه می شود.
آرش اخوان افزود: براســاس ارزیابی های صورت 
گرفته حدود ۷۰ درصد افــرادی که آموزش های 
مهارتی را در مراکز فنی و حرفه ای فرا گرفتند جذب 

بازار کار شده اند.
وی اظهار داشت: از ســویی اجرای نظام آموزش 
۲ گانه مهارت ها، یکــی از روش های کارآمد برای 
ضمانت اشتغال پایدار است که خود در تشویق و 

ترغیب جوانان جویای کار به فراگیری آموزش های 
مهارتی نقش داشته است.

اخوان افزود: جوانان پس از پایان تحصیل، تمایل 
به ورود به بازار کار و یادگیری شغل موردنظر خود 
دارند که این نظام آموزش شغلی، امکان پرورش 
استعداد و پیشرفت آینده شغلی فرد جویای کار را 

در شغل مورد عالقه او فراهم می آورد.
وی بیان داشــت: این نظام آموزشی تقاضا محور 
است و  افراد جویای کار پس از یافتن شغل مربوطه، 

می توانند آموزش های الزم را فرا گیرند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان افزود: در 
نظام  آموزش ۲ گانه ۳۰ درصد کل دوره آموزش در 

مجموعه کارگاهی و ۷۰ درصد آن در محیط کار 
واقعی صورت می گیرد و فرد خارج شده از این نظام 

یک نیروی ماهر و متخصص است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته آموزش های ۲ گانه 
با صنف خودروهای سبک آغاز شد گفت: امسال با 
صنوف خودروهای سنگین، پیرایش مردانه و زنانه، 
کافی شاپ ها و رستوران ها، موبایل، گیاهان دارویی 
و نســاجی در رابطه با نظام آمــوزش ۲ گانه وارد 

ارتباط شده ایم.
وی یادآوری کرد: امسال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر  ساعت در قالب ۱۰ هزار و ۲۰۳ دوره آموزشی 
در آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان ارائه شده 

است.
اخوان این آموزش هــا را در بخش های خدمات، 
صنعت، فرهنگ و هنر و کشــاورزی در ۴۰ رشته 
آموزشــی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوری 
اطالعات، مراقبت و زیبایــی، طراحی و دوخت، 
تکنولوژی فرهنگی، عمران و سایر بخش ها عنوان 

کرد.

ایرنا
گــــــزارش

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمــى شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 3 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 
تحت پالك هاى ثبتى قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

مشخصات ملک :

سایر شرایط : 1- پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 2- پیشنهاد دهندگان بایستى معادل 5٪ قیمت پایه به مبلغ قید شده در 
جدول فوق را به عنوان سپرده به حساب 3100005117003 شهردارى قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکى به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود 
نمایند. 3- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهى نوبت دوم لغایت 98/11/10در 
اوقات ادارى به شهردارى قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند . 4- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده 
در پاکت الك ومهر شده و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 98/11/12  به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید اخذ نمایند. 5- به پیشنهاداتى که بعد 
از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
است. 7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 98/11/13 در محل ساختمان اداري شهردارى باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده 
در کمیسیو ن آزاد مى باشد. 8- کمیسیون مى توانند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسى و نتیجه آن را اعالم نماید. 9- نظر به اینکه سند ملک جدول فوق( 
250فرعى از252)به نام سازمان راه و شهرسازى  بوده وبا توجه به بند3 قرارداد واگذارى آن به شهردارى شرط انتقال سند منوط به اخذ پروانه ،  احداث بنا و صدور پایانکار 
مى باشد لذا انتقال سند به نام برنده مزایده پس از عقد قرارداد وى با شهردارى و طى مراحل قید شده در قرارداد واگذارى و مطابق با ضوابط سازمان راه وشهرسازى انجام 
خواهد شد . 10- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال ثبتى و غیره  به عهده برنده مزایده خواهد بود. 11- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برندگان 
مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برندگان مزایده ظرف مدت هفت روز از انعقاد قرارداد ویا پرداخت مبلغ پیشنهادى خوددارى نماید سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط و از نفرات بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى  حاضر به عقد قرارداد ویا پرداخت 
13- پیشنهاد  مبلغ پیشنهادى نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 12- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است. 

دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت ب ، وپیشنهاد خود را در پاکت ج قراردهند.
حسن پرآبى قمصرى   -      شهردار قمصر شناسه: 728706

شهردارى قمصر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمــى شهرقمصربه شرح جدول ذیل در نظــر دارد 
تحت پالك هاى ثبتى قید شده در جدول زیررا از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

ف
شماره آدرسشماره پالك ردی

مساحتمصوبه شوراى اسالمى شهرقطعه
( متر مربع )

قیمت 
پایه(ریال)

قیمت کل 
پایه(ریال)

مبلغ  ٪5 
سپرده (ریال)

بلوار آیت اهللا بخشى از 250فرعى از252اصلى1
42017/000/0007/140/0000/000357/000/000بند8-3شصتمین صورتجلسه1498/9/4یثربى

25011/000/0002/750/0000/000137/500/000بند8-3شصت ویکمین صورتجلسه98/9/18-شهرك گلریز72/673و71فرعى از252اصلى2

245/512/500/0003/068/750/000153/437/500بند8-3شصت ویکمین صورتجلسه98/9/18-شهرك گلریز72/674و71فرعى از252اصلى3

آگهـى مزایـده (مرحله اول)

چاپ دوم: 98/10/29     چاپ اول: 98/10/22 

نوبـت دوم
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 نگاهــی در بدنه دولت 
وجــود دارد که برخی 
از آنها کشــاورزی را 
اقتصــادی نمی دانند و 
حتی مطــرح می کنند 
برای چه بایــد تولید 
کنیم، می توانیم به جای 
آن وارد کنیم، شاید مهم ترین مشکل 
شما این باشــد برای اینکه بودجه را به 
بخش کشاورزی بیاورید تا طرح هایتان 
را اجرا کنید، باید بتوانید اهمیت بخش  

کشــاورزی در امنیت غذایی کشور را 
اثبات کنید.  آیا فکر می کنید بتوانید 
اهمیت بخش کشاورزی را  جا بیندازید و 
با این افراد مخالف تولید و موافق واردات 

دست و پنجه نرم کنید؟
کشاورز: نخست در مورد امنیت غذایی عرض 
می کنم، تمام کشــورهای دنیا فارغ از نظام 
اقتصادی شــان، فارغ از نظام سیاسی َ شان تا 
این لحظه که صحبت می کنیم امنیت غذایی 
کشورشــان را جزو خط قرمزشان می دانند. 
حتی اروپایی ها و ژاپنی هــا که پول دارترین 
هستند، باید ببینید که چطور از امنیت غذایی 
خودشــان مراقبت کنند. اگر قرار باشد ما با 
واردات کشور را تامین کنیم اروپا که اصال نباید 
محصول بکارد زیرا بودجــه برای خرید دارد، 
بنابراین امنیت غذایی، خط قرمز در کشــور 
ما هم هست و کسی نباید به آن کم توجهی 
کند و اســمش هم امنیت است و تأمین غذا 
 Food نیست. در انگلیسی هم به آن نمی گوید
 ،Food security بلکه می گوینــد supply
بنابراین توصیه ما این است که کسی با امنیت 

غذایی کشور شوخی نکند و قطعا نظام اجازه 
چنین کاری را به هیچ کسی نخواهد داد. گاها 
برخی نظریه پردازان مطرح می کنند که تولید 
نکنیم یا وارد کنیم که اینها باید دست از این 

صحبت ها بردارند.
*به اشتباه چندین سال نرخ دالر را به زور 

پایین نگه داشتیم
بحث دوم این اســت که ما در مقطعی ارزش 
دالر را پایین نگه داشتیم که همه اقتصاددان ها 
به دالیل سیاســی و اجتماعی با این مسئله 
مخالف بودند و این موضوع باعث ســرکوب 
تولید داخل شد. گره اصلی در این است، آنهایی 
که فکر می کنند گندم را کیلویی 1200 تومان 
می شــود وارد کرد، درباره دالر 3 هزار تومان 
صحبت می کنند، اما آیا واقعاً چنین دالری 
وجود دارد؟ به خدا این دالر هیچ وقت در کشور 
نبوده است. تصمیمی به اشتباه گرفته شد و به 
غلط به بخش های دیگر تسری دادند و حاال که 
قیمت دالر اندکی شفاف شده و حداقل تکانی 
خورده، همه محصوالت دارای مزیت شــده 
است. شاید ممکن است دو سه محصول دارای 
ابهام باشد، اما اکثر محصوالت کشاورزی ما 

دارای مزیت هستند، بنابراین مزیت اصلی در 
بخش کشاورزی به نرخ ارز برمی گردد.

بحث سوم، سایه ای است که به دالیل سیاسی 
و اقتصادی، دولت ها مجبورند روی کشاورزی 
بیندازنــد و در همه دولت ها چنیــن بوده، 
خواهش ما این است که دولت سایه خودش 
را با هدف برد برد تولیدکننده و مصرف کننده 
انجام دهد که این به نفع همه ما است. منظور 

من بازار آزاد نیســت، حرف من این است که 
دولت موظف به تأمین امنیت غذایی در کشور 
است اما ممکن است به دالیلی به مصرف کننده 
یارانه بدهد و تعرفه صــادرات را کاهش دهد 
تا جامعه غذای ارزان داشته باشد، اما برخی 
موقع می تواند نگاه  اینطور باشد که تولیدکننده 
را فدای مصرف کننده نکند تا تولید پایدار در 
کشور وجود داشته باشــد که در این صورت 

امنیت غذایی می تواند ادامه دار باشد. مثال تولید 
کنندگان ما نباید هزینه  های سیاست های نان 
ارزان را بدهند. اگر می خواهیم مردم نان ارزان 
بخورند نباید انتظار داشته باشیم که این هزینه 
را تولیدکننده بدهد. نبایــد تولیدکننده  له 
شود تا مصرف کننده راضی باشد. سیاست ها 
باید به نفع تولیدکننده باشــد و البته منافع 

مصرف کننده هم رعایت شود. 

امنیت غذایی شوخی بردار نیست
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به صورت تلویحی به قیمت 
پایین گندم هم اشــاره کرد و امیدوار بود که قیمت افزایش 
یابد.وی به افرادی که دنبال واردات به جای تولید هستند را 
نظریه پرداز! خواند و گفت: امنیت غذایی در کشور شوخی 
بردار نیست و نظام به هیچ کسی اجازه شوخی در این زمینه 

نمی دهد.

قیمت گوشت گرم گوسفندی باز هم ارزان شد
قیمت گوشت گرم گوسفندی در مقایسه با هفته های گذشته کمی کاهش یافته به طوری که هر کیلوگرم 
الشه گوسفندی )نر( در تهران ۷۸ هزار تومان به فروش می رسد هرچند که قیمت این محصول در برخی 
نقاط شهر بیشتر است؛ پیش از این هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی در تهران ۸۵ هزار تومان به فروش 
می رسید. درباره کاهش کم قیمت گوشت قرمز در مقایسه با گذشته دالیل مختلفی ازجمله گران فروشی 

در سطح خرده فروشی و عدم کاهش قیمت دام زنده در ســطح دامداری مطرح بود اما کاهش قدرت خرید 
مردم و رکود بر بازار گوشت قرمز باعث شده است که برخی مراکز توزیع قیمت خود را کاهش دهند.  بر اساس 

گزارش میدانی از چند فروشگاه عرضه مستقیم گوشت قرمز در غرب تهران، هر کیلوگرم گوشت الشه گرمایرانی 
۷۸ هزار تومان، شقه ۸2 هزار تومان، نیم شقه ۸۴ هزار تومان، سردست ۸2 هزار تومان، کفدست ۸۸ هزار تومان، ران 

۹3 هزار تومان، گردی ران ۹۵ هزار تومان، گردن ۸۷ هزار تومان و قلوهگاه ۶0 هزار تومان اســت.بنابر این گزارش قیمت هر 
و راسته کیلوگرم گوشت گوساله ۶۴ هزار تومان، سردست گوساله ۶۴ هزار تومان، ران ۷1 هزار تومان، ماهیچه ۷1 هزار تومان، قلوهگاه ۵3 هزار تومان 

۷1 هزار تومان است. هر کیلوگرم گوشت منجمد گوسفندی گردی ران وارداتی)بی خس شده( ۶۷ هزار تومان و  قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله برزیلی)لخم( 
۴۷ هزار تومان است، قیمت هر کیلوگرم بوقلمون کامل 2۷ هزار تومان و ران بوقلمون 30 هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم مرع کامل نیز 11 هزار تومان است. 

سازمان حمایت قیمت سقف و کف ۸ میوه را اعالم کرد
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت سقف و کف ۸ میوه را با انتشار 

بر روی سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات اعالم کرد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ حداقل و حداکثر تعدادی میوه 
را روی سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات قرار داد که نرخ برخی از آنها دارای 

نرخی غیر واقعی و کمتر از نرخ بازار و نرخ برخی از آنهــا  باالتر از نرخ واقعی بازار اعالم 
شده است.   

بر این اساس نرخ هر کیلوگرم ســیب زمینی 3 هزار تومان تا 3 هزار و ۸00 تومان، پرتقال 
تامســون جنوب درجه یک ۶ هزار تومان تا ۷ هزار و ۶00 تومان، پرتقال تامسون شمال درجه 

یک 3 هزار و 100 تومان تا ۴ هــزار و ۶00 تومان، پیاز 3 هزار و ۷00 تومــان تا ۵ هزار و 200 تومان، 
موز درجه یک 12 هزار تومان تا 1۴ هزار و ۴00 تومان، خرما مضافتی 1۸ هزار و ۷00 تومان تا 2۵ هزار و 200 

تومان، سیب زرد درجه یک ۵ هزار و ۸00 تومان تا ۷ هزار و 300 تومان و سیب قرمز درجه یک ۵ هزار و ۸00 تومان تا ۷ هزار 
و 100 تومان است.

آنهایی که فکر 
می کنند گندم 
را کیلویی 1200 
تومان می شود 

وارد کرد، درباره 
دالر 3 هزار تومان 

صحبت می کنند، اما 
آیا واقعاً چنین دالری 

وجود دارد؟ 

فارس

گزارش
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فائو هشــدار داد: حمله ملخ ها در 2۵ ســال گذشته 
بی ســابقه بوده و تهدید جدی برای امنیت غذایی در 

جهان محسوب می شود.
حمله اخیر گله های ملخ به شرق آفریقا طی 2۵ سال 
گذشته بی ســابقه بوده که تهدید جدی برای امنیت 
غذایی منطقه به حســاب می آید، به طوری که گله ای 
از این ملخ ها می تواند غذای 2 هزار و ۵00 نفر را در روز 

بخورند.
گله ای از ملخ ها در افریقا به اندازه یک و نیم برابر مساحت 
شهر لندن اســت که با توجه به اینکه این نوع ملخ ها 
جزو خطرناک ترین ها بوده و محصوالت کشــاورزی را 
می خورند، هشدار جدی برای غذای مردم به حساب می 
آید چرا که این حشرات از میوه ها و محصوالت کشاورزی 

تغذیه می کنند.
بیشترین خسارت را در کشــور کنیا به بار آورده است. 
یک گله از این ملخ ها در ابعــاد ۶0 در ۴0 کیلومتر در 

شمال شرق این کشور وجود دارد. 
 IGAD سخنگوی یک مؤسســه بین دولتی موسوم به

اعالم کرد که نوعی ملخ صحرایی می تواند حدود 1۵0 
میلیون ملخ در یک کیلومتر مربع باشد که حمله اینها به 

هر مزرعه و منطقه ای می تواند نابودگر باشد. 
حرکت این گله ها توسط باد صورت می گیرد، یعنی آنها 
خود را در مسیر باد قرار می دهند و 100 تا 1۵0 کیلومتر 
در روز می توانند حرکت کنند. آنها می توانند به راحتی 
از یکطرف اقیانوس به سوی دیگر بروند. یک گله از این 
نوع ملخ ها می تواند غذای بیش از 2 هزار و ۵00 نفر را 

در روز بخورد. 
نوع ملخ صحرایی خطرناک ترین گونه ملخ است که در 
بخش هایی از سومالی، اتیوپی، سودان، دیجبوتی، اریتره 
را درگیر کرده  و IGAD هشدار داده که سودان و اوگاندا 

هم به زودی درگیر این ملخ ها خواهد شد. 
سازمان خواروبار جهانی )فائو( هشدار داده که گسترش 
این ملخ ها در منطقه بدترین بحران غذایی را می تواند 
به بار آورد، چرا که صدها و هــزاران آکر از محصوالت 

کشاورزی به واسطه این ملخ ها از بین رفته اند. 
ایگاد در عین حال هشدار داده که افزایش بسیاری از گله 

ملخ ها تا اواخر ژوئن وجود خواهد داشت، چرا که شرایط 
تخم ریزی در آن زمان آماده خواهد شــد و این چرخه 

ادامه خواهد یافت. 
ایگاد همچنین گفته اســت؛ سیل ســنگینی که در 
هفته های اخیر در این منطقه وجود داشته، به مناسب 

شدن شرایط تخم ریزی برای آنها کمک کرده است. 
این گزارش می نویسد؛ هزینه کنترل و مبارزه با ملخ ها 
هم بسیار گران است، به طوری که در فاصله 2003 تا 
200۵ بیش از ۵00 میلیــون دالر برای کنترل ملخ ها 
در 20 کشور در شمال آفریقا هزینه شده است که فائو 
در گزارش دیگری این هزینه را به همراه خسارتی که به 
کشاورزان وارد کرده محاســبه کرده و ارزش آن را 2.۵ 

میلیارد دالر گزارش داده است.
برای کنترل و جلوگیری از گسترش این ملخ ها، آنالیز 
تصاویر ماهواره ای و همچنین آفت کش ها و اسپری های 
آئروسل تأثیرگذار است، به طوری که بنا به گفته مقامات، 
تنها در کشور اتیوپی چهار هواپیما برای مبارزه با این 

ملخ ها تجهیز شده است. 

بی سابقه ترین حمله ملخ ها در 2۵ سال گذشته امنیت غذایی را تهدید می کند

بازار کار

استخدام مدیر منابع انسانی در یک 
شرکت معتبر در اصفهان

جنسیت: آقا،خانم
نوع همکاری: تمام وقت

دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط 
در حوزه صنایع تولیدی و مهندسی
مدرک حداقل کارشناسی در رشته 
های منابع انسانی و رشته های مرتبط

03145245695

استخدام کارشناس الکترونیک 
شرکت مدبران هفت آسمان سپاهان
STM32F3 مسلط به برنامه نویسی
مسلط به طراحی PCB )پیشرفته(

03137650520

جهت درج آگهی های 
استخدامی خود در 
 روزنامه اخبار اصفهان

  با شماره
32274500 

 تماس حاصل فرمایید 

بازار کـار

استخدام کارگر خانم در یک شرکت 
معتبر در اصفهان
جنسیت:خانم

حداقل مدرک دیپلم،حداکثر سن 35 
سال،حقوق و مزایا اداره کار،بیمه

تلفن 03135040

معاون وزیر صمت: افزایش قیمت مرغ همزمان با شب عید به صالح نیست
معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: فروش فوق العاده و  نمایشگاه های عرضه مستقیم در دستور کار برای تنظیم بازار شب عید 

است.
عباس قبادی در گردهمایی روسای سازمانهای صمت استانها که با حضور وزیر صمت برگزار شد، بیان کرد: بعد از اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین، افزایش قیمتی در کاالها نداشته ایم.وی با تاکید بر اینکه در مورد افزایش قیمت مرغ ما ورود نکرده ایم، بیان کرد: در حال حاضر افزایش 

قیمت مرغ همزمان با شب عید و ماه مبارک رمضان به صالح نیست، چرا که نهادهای دامی هم افزایش قیمت نداشته اند.
معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت به برنامه های شب عید اشاره کرد و گفت: فروش فوق العاده و  نمایشگاه های عرضه مستقیم در 

دستور کار است.

تعیین قیمت خیالی حبوبات توسط سازمان حمایت
در حالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت سقف و کف حبوبات را روی سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات قرار 
داده است که تناسبی با قیمت آنها در بازار ندارد.در حالی که قیمت هر ۹00 گرملوبیا چیتی بیسته بندی شده در بازار)با تخفیف( 1۷ هزار و 
۷00 تومان، لپه 1۴ هزار و ۹00 تومان،  لوبیا قرمز 1۹ هزار و ۹00 تومان، عدس 11 هزار و 100 تومان و نخود 12 هزار و 300 تومان به فروش 

می رسد که  هماهنگی با نرخ هایی که سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان برای حبوبات در نظر گرفته است ندارد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ سقف و کف انواع  حبوبات را روی سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات قرار داده 
است. بر این اساس حداقل قیمت هرکیلوگرم لپه درجه یک 11 هزار تومان و حداکثر قیمت این محصول 13 هزار و ۷00 تومان تعیین شده است.

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته   عباس مقاره زاده در نظر دارد  اموال غیر منقول ورشکسته را از طریق 
مزایده به فروش برساند: 

 الف- مالکیت ششدانگ یک باب مغازه طال فروشى واقع در اصفهان، چهار راه ابن سینا، گوشه شمال شرقى، مجتمع (پاساژ) عالمه مجلسى، طبقه 
همکف، پالك 34، (با تابلو گالرى طالى همت) را ازطریق مزایده به فروش برساند: 

مشخصات عرصه و اعیان:  1) مغازه داراى سند رسمى قطعى غیر منقول (برگ معامالت تک برگى) با شماره چاپى 3623-الف/88 مى باشد. 
2) مساحت مغازه طبق سند 23/6 متر مربع از پالك ثبتى 33 فرعى از 6125 و 6127 و 6128 و 8661 و 8661/1 بخش 3 ثبت اصفهان مى باشد. 

3) مغازه داراى قدرالحصه از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و قدرالسهم از اشتراك هاى منصوبه مجتمع مى باشد. 
4) مغازه داراى سیتم گرمایش و سرمایش اسپلیت  برق و آب مى باشد.

قیمت پایه مزایده: مبلغ 14,160,000,000 ریال 
ب- سرقفلى و حق کسب و پیشه یک باب انبار واقع در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، ك 19 نیم آور، بازار نیم آور، بعد از مدرسه نیم  آور، سراى حاج کریم

* مشخصات ملک:  یک باب زیر زمین با مساحت تقریبا 32 متر مربع (ابعاد 3/30 در 9/65) که از طریق یک فضاى ورودى با ابعاد مفید (2/9 در 1/7) 
به مساحت 4/9 به محوطه حیاط فرعى سراى حاج کریم دسترسى دارد. 

- ملک د اراى آب و برق مستقل و فاقد گاز کشى مى باشد. 
- قیمت پایه مزایده: مبلغ 1,752,000,000 ریال 

زمان و مکان مزایده: روز سه شنبه مورخ 98/11/29 ساعت 11 صبح، واقع در خیابان نیکبخت ، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد.  2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
2171290210008 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند. 3- پیشنهادات 
در ساعت 10 صبح  روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده 
حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5- در 
صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمى خوددارى نماید مسئول کسر احتمالى 
قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد 

نخواهد شد.  6- هزینه هاى نشر آگهى و نقل و انتقال مورد  مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
* متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.

 امیریان - مستشار قضائى و رییس  اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان تلفن: 031-36611086

آگهـى تجدید مزایـده
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Atotal of 21,000 tons of 
seafood were exported 
from the southern Bushehr 
Province during the first nine 
months of the current Iranian 
year (March 21-Dec. 21).
“Shrimps accounted for 
around 15,000 tons of 
the total volume and the 
remaining 6,000 tons were 
different kinds of fish,” 
Director General of Bushehr 
Veterinary Organization 
Morteza Bahrani was quoted 
as saying by IRNA.The 
official noted that Austria, 

the UK, Italy, Belgium, the 
UAE, Qatar, Oman, Kuwait, 
Thailand, Vietnam, Hong 
Kong, Malaysia, China, Sri 
Lanka, South Korea, Taiwan, 
Pakistan and Lebanon were 
export destinations for 
Bushehr’s seafood over the 
nine months.

Iran, 
Germany 
sign contract 
on maritime 
research
Iranian National 
Institute for 
O c e a n o g r a p h y 
and Atmospheric 
Science and 
Germany Leibniz 
Association signed 
a contract on 
maritime research, 
IRNA reported on 
Saturday.
During the meeting 
which was held 
with the attendance 
of faculty member 
of the Iranian 
National Institute 
for Oceanography 
and Atmospheric 
Science Farzaneh 
Momtazi and head 
of the crustacean 
department of 
Natural History 
Museum Oliver 
Kelman, both 
sides discussed 
crustaceans in the 
Persian Gulf and Sea 
of Oman.
Elaborating on the 
research, Momtazi 
said the data base 
will pave the way 
for identification of 
amphipods
The joint reach will 
also pave the way for 
transferring science 
and technology 
from Germany to 
Iran.
The Leibniz 
Association is a 
union of German 
n o n - u n i v e r s i t y 
research institutes 
from various 
disciplines. As 
of 2019, 95 non-
university research 
institutes and 
service institutions 
for science are 
part of the Leibniz-
Gemeinschaft.
The Iranian 
National Center 
for Oceanography 
(INCO) was 
established in 1992 
according to the 
agreement between 
the Ministry of 
Science, Research 
and Technology of 
Islamic Republic of 
Iran and UNESCO.
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Bushehr Seafood Exports at 21,000 
Tons Since March

Kamel Taghavi said 
on Saturday at the 
Health Tourism 
D e v e l o p m e n t 
Summit at the 
Ministry of Health 
that in recent 

years "we are witnessing the 
growth of the health economy 
and health indicators in the 
country. However, as in other 
sectors, the health sector, if it is 
to grow, has to move towards 
increased productivity and, 
of course, it is important to 
pay attention to the justice 
indicator, especially as the 
government's orientation is 
now towards reducing the out-
of-pocket payments for health.
Recently too, foreign health 
tourists who enjoyed Iranian 
medical services in the last 
Iranian year (March 21, 2018 
– March 20, 2019) stood at 
500,000 to 550,000, Head of 
the office for health tourism 
of the Ministry of Health and 
Medical Education Saeed 
Hashemzadeh said on Monday, 
Nov 18, 2019.
Saeed Hashemzadeh said 
that the number of foreign 
health tourists visiting Iran in 
the current Iranian year will 
definitely be higher, adding 
that about 72,000 of the 
patients were hospitalized and 
the rest received outpatient 
services.
Hashemzadeh said that Iran 
can host up to 2.5 million 
health tourists every year.
He said that 70 percent 
of the patients coming to 
Iran demand services in 
obstetrics and gynecology, 
ophthalmology, orthopedics, 
cardiology, plastic surgery, and 
30 percent in other branches of 
medicine.
He added that the figures are 
variable in terms of alternative 

medicine services provided 
by the hospitals and other 
medical centers.
***  Mashhad, 2nd destination 
for health tourists in Iran
Mashhad University of Medical 
Sciences Health Tourism 
Director said on Monday that 
Mashad has the highest health 
tourists after Tehran.
Mohammad Esmaeil 
Khayyami told IRNA that 
Mashad has a special status in 
health tourism due to Imam 
Reza (AS) Shrine and that there 
are well-equipped medical 
centers and medical staff and 
competitive medical costs 
that can be a pioneer in health 
tourism in the country.
He added that last year more 
than 22,000 health tourists 
received medical services in 
hospitals and surgical centers 
under the auspices of Mashad 
University of Medical Sciences.
He added that the number of 
health tourists who received 
services in outpatient and 
paraclinical services in Mashad 
last year exceeded 100,000.
Khayyami added that during 
this time, health tourists from 
56 different nationalities were 
accepted in Mashad, most of 
them from Iraq, Afghanistan, 
Bahrain, Turkmenistan, 
Pakistan, and Kuwait, 
respectively.
*** Iran's Infrastructures to 
promote Health Tourism
About 98 hospitals and 14 

travel companies have so far 
been issued health tourism 
permits across the country.
Furthermore, Iran's Tourism 
Development Association has 
been formed by the council 
to help attract investment 
and garner the support of 
government entities.
The association is also 
responsible for promoting 
authorized centers and 
introducing them to both 
Iranians and foreigners. It is 
expected to introduce health 
tourism service providers 
through a comprehensive 
online portal.
Iran’s ultimate goal is to earn 
around $25 billion a year 
through tourism by 2025, 
around $2.5 billion of which 
will come from medical 
tourism.
According to a report in 2016 
by Big Market Research, the 
global medical tourism market 
is expected to reach $143 
billion by 2022. It was reported 
in May that the number of 
tourists traveling to Iran for 
advanced medical services 
has grown by 40% over past 
five years.
Iran has a highly-educated 
workforce and is a regional 
leader in scientific and health 
development. It is one of the 
top five countries in the world 
in biotechnology.
According to statistics, most 
of the health tourists are from 

the Persian Gulf countries, 
Afghanistan, Pakistan, 
Turkmenistan and Central 
Asian states. Most travel for 
organ transplants (especially 
the liver) and for various 
eye surgeries, orthopedic 
surgery, knee arthroplasty, 
dental services, and cosmetic 
treatments.
The hospitals of Razavi 
(in Mashad, northeastern 
province of Khorasan 
Razavi), Namazi (in Shiraz, 
the southeastern province of 
Fars), and two health centers 
in Tehran and border hospitals 
are Iran's top health tourism 
destinations.
*** IVF Treatment
Also some people travel for 
assisted pregnancy, such as 
in-vitro fertilization, surrogacy 
or freezing embryos for retro-
production.
The highly-specialized 
Academic Jihad Infertility 
Center in Qom has been the 
destination of many medical 
tourists.
“Over 400 foreign infertile 
couples have been admitted 
to the infertility center in this 
southwestern province to 
receive medical treatment,” 
says the center's chief.
“The couples mostly came 
from Iraq, Pakistan, Turkey, 
Azerbaijan, Sweden, and 
several African countries,” 
Mohammad Ebrahim 
Faqihzadeh said.

Iran bank could open 
branch in Mumbai
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said Iran and India are discussing ways to 
address the remaining bilateral issues ahead 
of Bank Pasargad’s plan for opening a branch 
in Mumbai, that country’s commercial 
capital.
"Bank Pasargad has permission to open a 
branch in Mumbai and we are working to 
address the remaining issues. Our assets in 
India could be used as Pasargad's capital – a 
subject that was discussed with the India’s 
foreign minister during the joint economic 
commission meeting in Tehran," zarif said.
Last August, Iran’s ambassador to India, 
Ali Chegeni, said Pasargad had received all 
the necessary permits, including from the 
Reserve Bank of India (RBI) for starting 
commercial banking in the populous Asian 
country. RBI is India’s central bank.

Iran lost $350 billion 
overflight fees due plane 
crash
Managing Director of Iran Airports and Air 
Navigation Company Siavash Amir Makri 
said Iran’s revenue from overflight fees was 
about $300-350 billion a year.
Speaking to ILNA news agency on 
Wednesday, the Iranian official said that 
many flights have been avoiding Iranian 
airspace by taking a more northerly route 
over Afghanistan and Pakistan or a more 
southerly route over Saudi Arabia.
The average earnings per flight from the 
Iranian airspace is not less than $800, and 
about 950-1,000 flights pass through the 
Iranian airspace on a daily basis.
“Overflight fees in Iraq and Afghanistan 
are fixed, $375 and $400 respectively, but 
overflight fees in Iran are about $100 so 
using the Iranian airspace is cheaper for 
other countries.
For commercial airlines and freight carriers, 
flight restrictions mean taking the long way 
around, costing time and money.
The additional miles flown to avoid trouble 
spots mean higher costs for airlines, which 
together spend $180 billion a year on jet fuel.
A Ukraine International Airlines Boeing 
737-800 plane with 167 passengers 
(including Iranian and foreign citizens) 
and 9 crew members on board was crashed 
Jan. 8, after taking off from Imam Khomeini 
International Airport in Tehran. Following 
the investigation, the General Staff of the 
Armed Forces of Iran released a statement 
saying that the Ukrainian aircraft was 
unintentionally shot down by Iran, due to a 
human error.
“We cannot cancel or delay flights due to 
security conditions in the country unless 
ordered to do so by a higher level authority,” 
Makri told in another interview.
Approximately 1,000 commercial planes 
fly through Iranian and Iraqi airspace 
each day, Albert Tjeong, assistant director 
of corporate communications for the 
Asia-Pacific region at the International 
Air Transport Association (IATA), told Al 
Jazeera.British Airways, Singapore Airlines, 
Malaysia Airlines, Qantas, Germany's 
Lufthansa and Air France-KLM were among 
airlines charting new routes to go around 
Iraq and Iran.

About 600,000 health tourists come to Iran 
every year for treatment despite having rival 
countries such as India, Turkey, and Thailand, the 
deputy director of resources development and 
management at Health Ministry said.

More than 600,000 health tourists 
visit Iran every year

news

The highly-
specialized 
Academic Jihad 
Infertility Center 
in Qom has been 
the destination 
of many medical 
tourists.
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Zarif calls for rejecting 
politicization of plane incident
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a 
message referred to his bilateral meeting with his Canadian 
counterpart François-Philippe Champagne in Muscat 
and called for rejecting politicization of the Ukrainian 
plane incident."In Oman today, met with Canadian FM 
@FP_Champagne to discuss consular, technical & legal 
cooperation among nations impacted by #PS752 tragedy," 
Zarif tweeted on Friday.He added: "Agreed on continued 
exchanges between respective experts.""Politicization of 
this tragedy must be rejected. Focus on victims’ families," 
he reiterated.Earlier on Friday, Iran's Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi said that the tragic incident 
of Ukraine passenger plane should not be used as a tool 
in service of political gains and gestures.In reaction to a 
meeting among foreign ministers of the five countries 
whose nationals were among the victims of the recent 
air crash near Tehran, the spokesman urged all parties 
to let the affairs proceed in due normal process till the 
completion of the investigations.He said that certain 
statements made about the tragic incident and even the 
holding of the meeting were astonishing.After the US 
increased tensions in the Middle East by assassinating 
Iran's Lieutenant-General Qasem Soeimani, the country 
made a reaction and hit the US airbase in Iraq with missiles.
Iran's military had been put on alert to counter any US 
adventurism. But unintentionally, a Ukrainian Boeing 737 
was shot down near Tehran minutes after takeoff.Iranian 
officials have admitted that human error was responsible 
for downing the passenger plane and expressed regret and 
apologized for the tragedy.

 Iran does not seek escalation: 
Pak FM
Pakistani Foreign Minister said at the end of his visit to 
Washington on Saturday that Pakistan does not claim 
to be a mediator but Pakistani Government calls for de-
escalation between Tehran and Washington.
Addressing a press conference at Pakistan Embassy in 
Washington Shah Mehmood Qureshi said that Pakistan 
wants the region not to be engulfed in a new war.
He visited Tehran and Riyadh before going to Washington.
He further said that Pakistan is playing a role for peace and 
warned that the global economy will suffer a lot if a new 
war starts in the Middle East.He said that the Iranians do 
not want to escalate things. “They don´t want war, they 
don´t want further bloodshed," Qureshi said.The foreign 
minister said that the Iranian leadership has shown a 
willingness to ease tensions with its Arab neighbors.The 
Iranians "highlighted the issues, the differences, they 
have had with other important countries in the region," 
he said."They said they are willing to engage at any level 
and in any format," Qureshi said.Tensions increased in 
the region following the assassination of IRGC Quds force 
commander Lieutenant General Qasem Soleimani and the 
Deputy Commander of the Iraqi Popular Mobilization Units 
(PMU), known as Hash al-Shaabi, Abu Mahdi Al-Mohandes 
by the US in targeted airstrike against their motorcade in 
Baghdad airport on 3rd January.

Envoy : Gen Soleimani assassination 
US latest violation of int'l law

L i e u t e n a n t 
G e n e r a l 
S o l e i m a n i , 
the Islamic 
Revolution Guard 
Corps' (IRGC) 

Quds Force commander 
was assassinated by the 
US along with the acting 
Commander of the Iraqi 
Popular Mobilization 
Units (PMU), known as 
Hashd al-Shaabi, Abu 
Mahdi Al-Mohandes, and 
eight other military forces 
with record of fighting the 
Daesh (ISIS) in Iraq.
The full text of Iranian 
envoy's article published 
in 'South China Morning 
Post' is as follows:
In a move unprecedented 
in recent history, United 
States armed forces 
in Iraq assassinated 
Major General 
Qassem Soleimani, the 
commander of the Quds 
Force of the Islamic 
Revolutionary Guard 
Corps, an official branch 
of the armed forces of the 
Islamic Republic of Iran.
The incident is now at 
the center of worldwide 
attention and protests. 
There are two reasons 
for this.
First, Soleimani was at 
the heart of the Iran 
government’s efforts 
to help – in response 
to requests from some 
governments in the 
region – fight the so-
called Islamic State 
militant group, better 
known as ISIS, which the 
United Nations Security 
Council designates as a 
terrorist group.

Second, the assassination 
of Soleimani by armed 
forces under the direction 
of the US president is 
an obvious example of 
state terrorism and, as a 
criminal act, constitutes 
a gross violation of the 
fundamental principles 
of international 
law, including those 
stipulated in the UN 
Charter.
It is ironic that a country 
that flags itself as the 
leading power fighting 
terrorism has attacked a 
country fighting against 
terrorism. Interestingly, 
this atrocious action did 
not even gain universal 
support in domestic 
circles in the US, and has 
attracted widespread 
protests and harsh 
criticism of the US 
administration from 
analysts and political 
figures, who question the 
legal basis, political logic 
and moral ground of this 
provocative undertaking.
In response to this 
criminal act, “Iran took & 
concluded proportionate 
measures in self-defence 
under Article 51 of UN 
Charter”, said Foreign 
Minister Javad Zarif in 
a tweet. He added: “We 

do not seek escalation 
or war, but will defend 
ourselves against any 
aggression.”
For the past year, Iran 
has been working 
diplomatically to save 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action, a landmark 
multilateral agreement 
on its peaceful nuclear 
programme, which was 
exposed to the risk of 
serious collapse after the 
unilateral and unlawful 
withdrawal of the US from 
the deal in May 2018. Iran 
chose to exercise strategic 
patience as proof of its 
belief in diplomacy.
This agreement, to which 
China is a party, is still 
highly regarded as an 
outstanding platform for 
advancing multilateral 
cooperation and 
dialogue, particularly in 
a region complicated by 
long-running disputes 
and challenges.
After the US withdrew 
from the accord, Iran 
obtained no economic 
benefits in return for its 
strategic patience while 
European countries, 
which committed in 
writing to compensate 
Iran for the reimposition 
of US sanctions, did 

nothing other than offer 
condemnation of the US 
attitude. This is despite 
the “ maximum pressure 
campaign ” by the US 
administration that, 
contrary to American 
claims, targets ordinary 
Iranians and deprives 
them even of having 
access to medicine.
The constructive role 
played by countries 
such as China– a major 
and responsible world 
power with a clear and 
consistent stance on US 
bullying and hegemonic 
attitudes, and promoting 
the peaceful resolution 
of disputes – has been 
among the factors 
that persuaded Iran to 
continue to abide fully by 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action.
After the US 
government’s recent 
adventurism, it should 
be clear to everyone 
that the international 
community’s efforts 
to ensure the viability 
and functionality of 
diplomatic solutions are 
being voided, while well-
established international 
norms and practices 
are drastically losing 
credibility.

Ambassador of the Islamic Republic of 
Iran to China Mohammad Keshavarz-
zadeh in an article described assassination 
of the IRGC Quds Force Commander 
Lieutenant General Qasem Soleimani by 
US as violation of international law and the 
Charter of the United Nations.
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Veep: US acts based on terrorist 
groups' information
 Iranian First Vice President Eshaq Jahangiri said 
Americans plan and act according to the information they 
have received from terrorist groups.
Addressing a gathering here on Saturday, Jahangiri 
described the IRGC Quds Force Commander Lieutenant 
General Qasem Soleimani as a unique asset for Iran 
who was assassinated by the cruelest elements and 
governments in the world.   He noted that the US for the first 
time assassinated a commander of a country officially.
He said though Iran officially announced that it had 

targeted the US base in Iraq when it took place it is only 
now that Americans are now gradually announcing the 
casualties.Describing the international and regional 
conditions as chaotic, Jahangiri said Iraq, Syria, Libya, 
Yemen and Afghanistan are involved in war.  Elsewhere in 
his remarks, Iranian VP referred to strange remarks made 
by Europeans with regards to Iran's commitments under 
the nuclear deal, saying Iran has reduced its commitments 
towards the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
After the US increased tensions in the Middle East by 
assassinating Iran's Lieutenant-General Qasem 
Soeimani, the country made a reaction and hit the US 
airbase in Iraq with missiles.Iran's military had been 

put on alert to counter 
any US adventurism. 
But unintentionally, a 
Ukrainian Boeing 737 
was shot down near 
Tehran minutes after 
takeoff.
Iranian officials have 
admitted that human 
error was responsible for 
downing the passenger plane 
and expressed regret and apologized 
for the tragedy.

It is ironic that 
a country that 
flags itself as 
the leading 
power fighting 
terrorism 
has attacked 
a country 
fighting against 
terrorism.
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EU3’s Resort 
to Snapback 
Mechanism 
Unlawful: 
Iranian MP
A senior Iranian 
lawmaker said no 
legal basis existed 
for Britain, France 
and Germany to 
trigger the so-called 
snapback provisions 
of the 2015 Iran 
nuclear deal.
In an interview 
with Tasnim, 
spokesman for the 
Iranian Parliament's 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission Hossein 
Naqavi Hosseini said 
the decision from 
the three European 
parties to the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action  (JCPOA) to 
trigger the dispute 
mechanism in the 
nuclear deal has 
no basis either on 
legal grounds or 
with regard to the 
provisions of the 
JCPOA itself.
Considering that Iran 
had fully honored its 
commitments under 
the nuclear deal, 
the three European 
parties’ decision to 
trigger the snapback 
mechanism is a 
“clear violation” and 
a testimony to their 
obedience to the US 
government, the 
lawmaker deplored.
The EU3 appears to 
be unfamiliar with 
the fundamentals of 
the international law 
and commitments, 
he said, calling on 
Iranian diplomatic 
authorities to 
protect the Iranian 
nation’s rights 
vigorously.
In comments on 
Wednesday, Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad 
Zarif said the move 
by France, Britain 
and Germany to 
trigger the dispute 
mechanism is 
legally baseless and 
politically wrong.
In May 2018, US 
President Donald 
Trump pulled his 
country out of the 
JCPOA.
Iran and the 
remaining parties 
launched talks to 
save the JCPOA after 
the US withdrawal, 
but the three EU 
parties to the deal 
have failed to ensure 
Iran’s economic 
interests.
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Iran Capable of Handling 
Today’s Tough Conditions: 
Minister
 Iran’s Minister of Industry, Mine and Trade Reza 
Rahmani highlighted the country’s massive capacities 
in various industrial and economic areas and said the 
Islamic Republic is able to get through the difficult 
conditions created by cruel sanctions.
“Today, you (the officials) are at the forefront of the 
economic battle. Convergence and unity should be 
created. Solidarity of the large family of the industry, 
mine and trade is essential,” Rahmani said, addressing 
a gathering of the directors of organizations affiliated 
with the Ministry of Industry, Mine and Trade.   
The ministry can be effective in solving many problems 
of the country, he said, adding that planning is needed 

to use this opportunity.
“The activated capacities need to be strengthened,” 
the minister said, adding, “We can get through 
today’s tough conditions.”
The remarks come against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US with Washington 
imposing new sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran since last 
year after withdrawing from the 2015 nuclear deal, 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald 
Trump has been trying to reduce Iran’s oil exports 
to “zero,” and sent an aircraft carrier strike group, 
a bomber squad, an amphibious assault ship, and a 
Patriot missile battery to the Middle East to try to stack 
up pressure on Tehran.
Iranian officials, however, have dismissed such moves 
as psychological warfare, saying the country has its 

o w n 
ways of circumventing the 

American bans.

News



Rouhani says govt stands by flood-hit 
people
Iranian President Hassan Rouhani stated on Saturday that the 
government has stood by the flood-stricken people in different 
southeastern cities.Government spares no efforts to help the flood-
hit people, President Rouhani said during his visit to a village in 
southeastern Iranian province of Sistan-Baluchestan which is suffering 
from flood and its fallout from nine days ago.During his visit, the president ordered 
acceleration of relief operations in the province.Rouhani along with a number of his cabinet 
members arrived in this southeastern city on Saturday morning to oversee the relief 
operations underway for the flood-stricken people.

Islamic Republic of Iran 
unveiled “domestically-
manufacturing” Airbus 
320 flight simulator on 
Sat. in the presence of Vice-
President for the Science 
and Technology Sorena 
Sattari.
Manufacturing of Airbus 
320 flight simulator was 
indigenized by one of the 
Pilot Training Centers in the 
country.
Direct and lateral costs 
needed for training pilots 
have decreased at least to 
one tenth using this flight 
simulator which its quality 
and capabilities are similar 
to the foreign ones.
In addition, capital flight is 
prevented as a result of this 
flight simulator.
Airbus 302 simulator 
was unveiled by the Vice-
President for Science and 
Technology Sorena Sattari.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:40:04  
Noon call to prayer : 
12:13:54  
Evening call to prayer: 
17:42:01  

10000 Rials

Iran unveils 
Airbus 320 flight 
simulator

Headlines

4

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Sunday,January 19 , 2020 
No.  421

More than 600,000 health tourists visit 
Iran every year

5

High: 12 ° c
Low:- 4  °c

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

The Third International Congress of "Stem Cells 
and Medical Reconstruction" in the framework 
of Mashhad Stem Cells Consortium organized 
by cooperation of The Academic Center for 
Education, Culture and Research (ACECR) 
of Khorasan Razavi, Ferdowsi University of 
Mashhad, Royan Research Institute, Iranian 
National Genetics Association, Mashhad 
University of Medical Sciences and Mashhad 
municipality, will be held on 13th and 14th April 
2020 in the holy city of Mashhad.
Dr. Ali Akbar Shamsian, the head of the congress 
said, “Researches of translational stem cells 
and the conduct of numerous clinical trials 
aimed at treating incurable diseases have 
been widely developed in recent years. The 
introduction of several new cell-based therapies 
into the treatment over the past two years at 
the international level is also a milestone in 
this upward trend”.“The Islamic Republic of 
Iran's position in the field of stem cells and 
regenerative medicine among the developed 
countries is due to the efforts of researchers and 
scientists of this country. The strategic Council of 
Mashhad Stem Cells seeks to strengthen existing 
scientific links between them and helps promote 
this position as much as possible by facilitating 
the path of international communication,” he 
added.“The history of the first scientific event, 
stem cells in Mashhad, dates back to 2007. In this 
event, the organizing centers in collaboration 
with Royan Institute have introduced activities 
that were carried out mainly in the capital to 
the basic and clinical science colleagues of 
Mashhad. This event maybe considered as the 
beginning of a cohesive activity in the northeast 
of the country. Many activities have been carried 
out in Khorasan Razavi academic and research 
centers since then to continue the path of holding 
the first National Congress in 2011 and two 
subsequent international events in 2015 and 

2016.”
“The Academic Center for Education, Culture 
and Research (ACECR) of Khorasan Razavi, 
with four decades of experience in the field 
of medicine, launched its first clean room for 
preclinical studies in 2011 and 2014 where 
was used for culturing and transplantation 
Mesenchymal stem cells (MSCs). The first 
clinical trial using of allogeneic MSCs was 
carried out at this center and continue with 
an interactive approach to develop newer 
technologies and facilitate the translational 
pathway of these achievements,” Dr. Shamsian 
added.“Mashhad Stem Cells 2020, which we 
are now witnessing, is the result of collective 
efforts at congressional centers including, 
ACECR Khorasan Razavi, Ferdowsi University 
of Mashhad, Royan Research Institute, Iranian 
Genetics Association, Mashhad University of 
Medical Sciences, and Mashhad Municipality 
Special Partnership,” he went on to say.
“I invite you to participate in this event on behalf 
of all the organizers, students, researchers, 
scholars in the field, and I ask God Almighty 
to hold Mashhad Stem Cells 2020 better than 
before,” Dr. Shamsian continued.
Meanwhile, Dr. Maryam Moghaddam Matin, 
scientific secretary of the congress said in a 
statement that this scientific event is the host 
of the professionals and professors of basic and 
clinical medical sciences from across the country 
and abroad on stem cell researches, clinical trials 
of cell-based therapies, gene therapy, and cell-
free products (exosomes).
"In coordination with the Iranian Genetics 
Society, this congress will be held on the days 
before the 4th International Congress and the 
16th National Congress of Genetics of Tehran to 
provide possibilities of mutual benefit in these 
two scientific conferences", Dr. Matin said.
The director of stem cell and regenerative 
medicine group of ACECR highlighted the 
scientific and specialized meetings on cell 
therapy and health tourism in this congress. 
For this reason, she noted that municipality of 
Mashhad has also added to the organizers of 
this congress.

At no point during the five-minute video, in which 
she praised the US drone strike that killed Iran’s 
top commander Lt. General Qassem Soleimani, 
did Saghar Erica Kasraie mention that she 
had worked in 2019 for Linden Government 
Solutions, a Texas-based lobbying firm hired to 
represent the Libyan National Army, a militia 
in the north African country led by self-styled 
commander Khalifa Haftar, a former officer in 
Muammar al-Qaddafi’s regime who spent much 
of the last two decades living in Virginia, during 
which time he worked with the CIA, BuzzFeed 
News reported.
In the first six days following the assassination 
of the top general, Kasraie's video was the single 
most popular piece of content about Iran on 
Facebook, aside from posts from US President 
Donald Trump's own page.
In the video, Kasraie, who describes herself as an 
Iranian activist, says Iranians were celebrating 
Gen. Soleimani’s martyrdom, thanking Trump, 
and giving out cakes on the street as a symbol of 
their joy.“I feel like we’re living in the Twilight 
Zone, guys. I'm completely outraged at this notion 
that the propaganda machine that is the media 
is glorifying Qassem Soleimani,” she says in the 
video.
The YouTube version of Kasraie's video has been 
viewed 5.5 million times, going viral as a link on 
Facebook after it was posted to a right-leaning 
lifestyle page called Bakersfield Tuff and a slew of 
pro-Trump sites and pages. Another copy of the 
video, shared on Kasraie’s Facebook page, has 
been viewed another 3.7 million times.
Kasraie does not list her time with Linden on 
her LinkedIn profile and said in a conversation 
with BuzzFeed News that her work for the firm 
in Washington, DC, was strictly logistical. "It was 
short project as a consultant," she said.
"I worked directly for Linden and helped with 

logistics for meetings in Washington," Kasraie 
said. "Just facilitated and coordinated meetings 
for Linden."
However, public documents filed through the 
Foreign Agent Registration Act show she worked 
as a part-time lobbyist last year. Her lobbying 
activity was previously reported on by Al-Monitor.
According to her registration, Kasraie’s job 
entailed "Planning, coordinating meetings with 
Government, Business representatives, and think 
tanks, and other government relations services in 
support of Client's diplomatic goals" on behalf of 
the “Decision Support Center of Libya (on behalf 
of the Libyan National Army).”
When asked if the Libyan National Army was the 
firm's only client, a representative for Linden 
Government Solutions said, "I don’t know what 
you’re talking about, but I'd say no and I'd prefer 
not to continue."
Kasraie denied her work for Linden had anything 
to do with the Iran video, saying that she decided 
to record the video because her American friends 
were asking for her opinion about the aftermath of 
Gen. Soleimani killing. "I thought, Oh my gosh, the 
media is crazy. They're not reporting about what's 
going on," she said.
The video first went viral when it was posted 
on the Bakersfield Tuff Facebook page, which 
describes itself as a community for "“Racing, 
rodeo, drinking, trucks, country music, hunting, 
fishing, drag, choppers, guns, fabrication, country 
girls." The Bakersfield Tuff post was shared 
17,000 times.
"An inside look from an Iranian. She's very well-
spoken and clear on what's really going on. All 
sides should watch this. Her point is logical and 
calming," the Bakersfield Tuff page wrote.
The video was also boosted by large right-leaning 
Facebook pages, like the American Preppers 
Network and Chicks on the Right.
 Kasraie denied that the inauthentic activity 
surrounding the video was linked to her lobbying 
firm, saying that her video had been successful 
because people agreed with what she had to say. 
"I think there was a certain pulse in response to 
that video," she said.
Asked why she chose that hashtag, she said it "was 
spinning around" online.

Mashhad to host 3rd Int’l Congress of “Stem 
Cells and Medical Reconstruction”

Viral Video Titled “Truth from An Iranian” 
Created by Militia-Backed Lobbyist: Report

The Third International Congress of "Stem Cells and 
Medical Reconstruction" in the framework of Mashhad 
Stem Cells Consortium will be held April 2020 ,14-13 in 
Mashhad.

 A viral video titled “Truth from an Iranian,” which has 
amassed more than 10 million views across Facebook, 
Twitter, and YouTube, was created by a registered lobbyist 
who previously worked for a militia group fighting in a bitter 
civil war in Libya.
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استارتآپ

میزبانیکارخانههایمتروکهدر۶شهرازاستارتآپها

براساسآخریناطالعاتبدستآمده۶کارخانهنوآوریبه
زودیدر۶شهربزرگکشورراهاندازیمیشوندتااستارت

آپهادرآنهافعالیتکنند.

 اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، اظهار کرد: معاونت علمی برای تقویت زیست بوم نوآوری در کشور سعی کرده با 
بازسازی و بهسازی پهنه های صنعتی متروکه و پرهیز از ایجاد زیرساخت های زائد درون شهر، 

گامی برای ایجاد زیست بوم نوآوری بردارد.
وی با اشاره به همکاری شهرداری و معاونت علمی برای استفاده از پهنه های متروکه و تغییر 
کاربری آنها به کارخانه های نوآوری گفت: از سال گذشته زمینه ایجاد کارخانه ای نزدیک 

به میدان آزادی در کارخانه متروکه ای فراهم شد و امسال به مرحله رونمایی رسمی رسید.
قادری فر افزود: کارخانه نوآوری آزادی در فضای ۱۸ هزار متری که از سال گذشته تیم های 

استارت آپی در آن آغاز به کار کرده بودند اکنون محلی برای استقرار جوانان مستعد است.
وی با بیان اینکه این کارخانه پیش از این کارخانه الکترودسازی بوده است، خاطر نشان کرد: 
بر اساس قانون خروج صنایع آالینده از کالن شهرها، کارخانه الکترود سازی به قزوین منتقل 

شد و مدتی این کارخانه تخلیه بود که اکنون تیم های استارت آپی زیادی 
در آن مشغول فعالیت هستند؛ در حال حاضر این کارخانه تبدیل به یک 

پهنه نوآوری شده است.

ایجادکارخانههاینوآوریدرکالنشهرهایکشور
رئیس مرکز توســعه فناوری های راهبردی گفت: کارخانه نوآوری آزادی 
۱۶ هزار متری که در اختیار شتابدهنده ها و تیم های مختلف قرار گرفته 
در حوزه های فناوری اطالعات، الکترونیک ســالمت، گیم، تولید محتوا، 
نوآوری های بیمه ای و مالی، هوش مصنوعی و اینترنت اشــیا، نانوداروها، 
معماری و زندگی شهری، گردشگری و توریسم فعالیت می کنند. این کارخانه 
ظرفیت ۲۵۰۰ نفر دارد و می تواند ۵۰۰ تیم و شتابدهنده را در دل خود جای 
دهد؛ اما در حال حاضر که نوپاست هزار نفر در قالب ۱۵۰ تیم استارتاپی در این 

کارخانه فعالیت می کنند.
وی افزود: اما فقط تهران نیست که در آن اماکن متروکه و محققان برجسته 
دارد؛ بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ  مانند شیراز، تبریز، اصفهان، یزد و… چنین ظرفیتی 
دارند که در آن اماکن بال استفاده ای وجود داشته باشد و بتوان از آنها برای جمع کردن ایده 

پردازان بهره برد.

کارخانهنوآوریشیرازدرآستانهافتتاح
اسماعیل قادری فرد در ادامه گفت: راه اندازی کارخانه نوآوری شیراز نیز در محل کارخانه 
مخابرات سابق ایران )ایران زیمنس سابق( کلید خورده که به زودی در فاز اول آن ۱۵هزار 
محقق مشغول فعالیت می شوند؛ این کارخانه که در شرق شیراز مستقر بوده برابر با ۹ هزار متر 

مربع است که محل تجمع اکوسیستم استارت آپی فارس خواهد شد.

متروکهنساجیدریزدمحلتجمعاستارتآپهامیشود
قادری فر افزود: همچنین سومین کارخانه نوآوری نیز قرار است در یزد راه اندازی شود که 
استارت آن نیز خورده است؛ کارخانه نوآوری یزد در محل کارخانه متروکه نساجی درخشان 

با ۱۰هزار متر مربع ایجاد خواهد شد.
وی همچنین به کارخانه نوآوری در مشــهد که در مجاورت دانشگاه فردوسی مشهد است 

اشاره کرد و افزود: کارخانه نوآوری مشهد در محل کارخانه نوشابه سازی با ۱۵هزار متر مربع 
ایجاد خواهد شد. 

اصفهان،تبریزواردبیلدرحالمکانیابی
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی در ادامه با اشاره به دو شهر دیگر که قرار است در آنها 
از اماکن متروکه برای راه اندازی کارخانه های نوآوری استفاده شود، گفت: اکنون در حال مکان 

یابی در شهرهای اصفهان، تبریز  و اردبیل برای ایجاد کارخانه نوآوری هستیم.
وی تاکید کرد: ما در حال برنامه ریزی هســتیم که در تمام استانهایی که ظرفیت کارخانه 

نوآوری دارند این مکان را راه اندازی کنیم.

کارخانههاینوآوریباپارکهایعلموفناوریفرقدارند
قادری فر با اشــاره به تفاوت پارک های علم و فناوری و کارخانه های نوآوری گفت: تفاوت 
کارخانه نوآوری با پارک های علم و فناوری این اســت که پارک ها عمدتا محل اســتقرار 
شرکت های دانش بنیان است؛ اما کارخانه های نوآوری استارت آپ-کمپ هایی هستند که 
در راستای حمایت از ایده ها و تربیت نیروی انسانی و متخصص برای ایجاد شرکت های دانش 

بنیان ایجاد شده اند.
به گفته رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی ، ما با این مفهوم به دنبال توسعه فضاها در 
پهنه های صنعتی و  پهنه های شهری هستیم تا شهرهای فناور و نواور را با استفاده از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان و  جوانان و استعدادهای برتر ایجاد کنیم.
وی همچنین در تفاوت کارخانه های نوآوری با مراکز رشد در دانشگاهها گفت: در چارچوب 
مفهومی توسعه زیســت بوم نوآوری، ایجاد مراکز نوآوری در  دل دانشگاه ها و مراکز علمی 
کشور  اســت اما این فضاها زیر ۲ الی۳ هزار متر است؛ از طرفی کارخانه ها با فضایی بیش از 
۴هزار مترمربع، مصداق کارخانه های تولیدی در متراژهای وسیع هستند که استارت آپ ها 

در آن فعالیت می کنند.

فضاهایکارخانههامتروکههستند
 قادری فر گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و منابع برای انجام کارهای زمان بر ساخت 
و ساز، این پهنه های صنعتی متروکه بازسازی می شوند و در اختیار زیست بوم نوآوری قرار 

می گیرند.

مهر
گــــــزارش

حمایت از استارت آپ های برگزیده کلید می خورد
مرکز فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری در صدد است ۱۰ تیم نوپا یا استارت اپ برگزیده را به 
مرحله بازار برساند. سومین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا در مهر ماه امسال منتشر شد. شرکت در 
این فراخوان فرصتی برای فعاالن نوپای این حوزه فراهم می کند تا با شرکت در دوره های پیش شتابدهی 
بازار محصوالت خود را توسعه دهند. پس از انتشار سومین فراخوان بیش از ۸۰ طرح برای حضور در آن 

ثبت نام کردند. از این میان پس از داوری و ارزیابی نهایی ۱۰ طرح برای حضور در دوره های پیش شتابدهی 
انتخاب شدند. مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با انتشار این فراخوان رونق 

بازار محصوالت حوزه همگرا را هدف قرار داده است. ۱۰ تیم نوپا یا استارت آپ برگزیده این فراخوان در دوره های پیش 
شتابدهی توانمند می شوند تا قدرت ارائه و معرفی محصول خود به سرمایه گذار و بازار را تقویت کنند.

در این دوره ها تیم ها با مبانی کسب و کار آشنا می شوند. همچنین تمرکز روی مباحث تناسب ارزش پیشنهادی محصول  برای خرید آن از 
مباحث دیگر این دوره است. البته نسبت به دو دوره گذشته آموزش های این دوره تفاوت هایی نیز دارد. آشنایی با تیم سازی و مباحث روش های 
تامین مالی از جمله این تفاوت ها است. در کنار این موارد تیم ها با همکاری مرکز همگرا در تعامل با سرمایه گذار قرار می گیرند. این دوره های 

پیش شتابدهی برای ۱۰ استارت آپ برگزیده تا اواخر فروردین ماه سال جاری ادامه دارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در ایــن بازارها مشــاغل 
مختلــف در مغــازه ها به 
صورت پیوســته و متصل 
به یکدیگر فضایــی ایجاد 
می کردند که در آن خریدار 
می توانست اجناس مورد نیاز 
خود را با باالترین کیفیت و 

پایین ترین قیمت تهیه کند.
یکی از مشــخصه های مهم بازار عالوه بر 
سبک معماری آن وجود تنوع عملکردی 
با حضور اقشار مختلف مردم در آن است 
چیزی که حس تعلق در بازار را به تصویر 
می کشد و آن را به قلب تپنده شهر تبدیل 

می کند.
اصفهان شهری است که دارای قدیمی ترین 
بازارها بوده و بیشتر این بازارها که در طول 
زمان بر اثر بالیای مختلف دچار ویرانی شده 

بوده، در همان مکان بازسازی شده است.
در اکثر شــهرها بازار از دروازه اصلی شهر 
شروع و تا هسته مرکزی شهر ادامه پیدا 
می کنــد؛ بازارها، همچون ســایر اماکن 
عمومی مانند مســجد جامع در میدان 
اصلی شهر متمرکز شده و به همین علت از 
موقعیتی خوبی از لحاظ مکانی و ا همیت 
زیــادی از نظر چرخش اقتصاد شــهری 

برخوردار است.
اهمیت بازار تا آنجا قابل درک اســت که 
بسیاری از بناهای جنبی از جمله سراها، 
تیمچه ها، مدارس، مساجد، آب انبار، حمام 
و در مواردی دارالحکومه در نزدیکی آنها و 

یا انشعابات فرعی ساخته می شدند.
مغازه های واقع در دو طرف راسته اصلی 
محل خرده فروشی اجناس بوده و سراها و 
تیمچه ها که اکثراً دور تا دور و رو به یکدیگر 

قرار گرفته اند. محل فــروش اجناس به 
صورت عمده و در مقیاس کالن است.

با گذشت زمان و تخصصی شدن مشاغل 
بازارها به چند گروه اصلی تقسیم بندی 
شدند و هر بخش مختص یک صنف گشت. 
بازار اصفهان نیز همچون سایر بازارهای 
ایران با این اصول و قواعد ساخته و پرداخته 

شده است.
مهم ترین تأثیری که رشد شتابان شهرها 
به همراه داشته نابســامانی نظام توزیع 
خدمات اســت، از ایــن رو وظیفه اصلی 
برنامه ریزان وتصمیم گیرندگان شهری، 
تعیین مکان بهینه مراکز خدماتی متناسب 
با شهر به گونه ای است که تمام ساکنان 
شهری به راحتی به آنها دسترسی داشته 

باشند.
در شهر اصفهان نیز تأمین دسترسی راحت 
و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهری 
از اهداف مهم برنامه ریزی شــهری است. 
دسترسی آسان، سریع و مطلوب شهروندان 
به بازارهــای روز، یکــی از دغدغه های 
مدیریت شهری است، نیز تبدیل به بانک یا 

همان ضرابخانه شده است. 

توسعهبازارهایمحلیباخروج
آییننامههایاجرایــیبازارهااز

انحصاردولتها
محمــد صــادق جنان صفــت، یــک 
کارشناس مســایل اقتصادی در رابطه با 
تاثیر بازارچه هــای محلی بــر اقتصاد و 
اینکه بازارچه های محلی چقدر در رونق 
محله ها ، نشاط اجتماعی آنها تاثیرگذار 
باشد، می گوید: بدون تردید شکل گرفتن و 
جریان یافتن هر بازار کاالیی در هر سطح و 
اندازه در هرسرزمین و هر کشوری و در هر 
دوره ای بدان معنا است که از یک سو عرضه  
کنندگانی هستند که مازاد تولید دارند و از 
سوی دیگر تقاضاکنندگانی وجود دارند که 

تقاضای مؤثر و قدرت خرید دارند.
وی  اظهار می کند: شکل گیری هر بازار به 
معنای وجود فعالیت و داد و ستد است که 
می تواند اقتصاد و کسب وکار را درسطح 

خانواده و بنگاه رونق دهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ 
به این ســؤال که آیا بازارچه های محلی 

رونق بخش است یا خیر؟، ادامه می دهد: اگر 
منظور از بازارچه های محلی چیزی شبیه به 
بازار صنایع دستی برخی شهرهای کوچک 
باشد مثل بازار ظروف سفالی درالله جین 
استان همدان، بازار محصوالت کشاورزی 
در برخی از شــهرهای استان مازندران یا 
در برخی از شهرهای گیالن که تولیداتی 
برای منزل از حصیر و چوب تولید و عرضه 
می شود، بدیهی است در رونق آن شهرها 

نقش قابل توجهی دارد.
وی تاکید می کند: تجربه جهانی نشان داده 
شادی و نشاط در هرجامعه انسانی با رونق 
اقتصادی رابطه مستقیم دارد و هرچه رونق 
بیشتر باشد احتمال شاد بودن شهروندان 

بیشتر است.
جنان صفت در ارتباط بــا تاثیر بازارهای 
محلی در اشتغال زایی و رونق کسب و کار و 
نقش قانون رفع موانع تولید و سیاست های 
کلی اصل ۴۴ در توســعه بازارها، تصریح 
می کند: درباره سیاســت های کلی اصل 
۴۴ اگر منظور این است که بتوان با استناد 
به قانون مرتبط و آیین نامه های اجرایی 
بازارها را از انحصــار دولت ها خارج و آنها 
را به شهروندان و بخش خصوصی واگذار 
کرد، توسعه بازارهای محلی اتفاق می افتد.

وی معتقــد اســت: اگــر الزام هــای 
خصوصی سازی مثل آزادسازی قیمت ها 
و کاهش کنترل های دولت را بر اصول کلی 
سیاستی اصل ۴۴ اضافه کنیم، می توان 

شاهد رونق درتوسعه بازارها بود.
این کارشناس مســایل اقتصادی با بیان 
اینکه داستان قانون رفع موانع تولید نیز 
در دو مسیر حذف مقررات دست و پاگیر و 
دخالت های دولت و فشارهای سازمان های 
دولتی مثل اداره مالیات یا سازمان تامین 
اجتماعی بر توســعه بازارها مؤثر است، 
می افزاید: از ســوی دیگــر در این قانون 
پیش بینی شــده برخی نهادهای مالی و 
پولی تسهیالت و امکان مالی و اقتصادی به 
بنگاه ها بدهند که درسطح انتظارات باشد.

وی خاطرنشــان می کند: در صورتی که 
مجریان قانون رفع موانــع تولید بتوانند 
جزییات این قانون را در دو مســیر حذف 
قانون ها و مقــررات بازدارنــده و تدوین 
مقررات پیش برنده اجرا کنند همه بازارها 

در هر اندازه و در هرسطحی احتمال رونق 
را به دست می آورند.

جنان صفت معتقد اســت: رونق بازارها 
بسته به رشد و توسعه اقتصاد در باالترین 
اندازه دارد و توسعه بازارها از رشد اقتصاد 
تولید ناخالص داخلی و رونق بزرگ متاثر 
می شــود، از این رو نمی تــوان بدون آن 
رشدهای شتابان انتظار داشت و بازارها و 
بازارچه های محلی برای دوره بلند مدت 
با رونق مواجه شوند؛ به این ترتیب می توان 
به طورخالصه یادآوری کــرد قانون ها و 
مقرراتی که دراندازه های بزرگ موثر است 
در یک روند تدریجــی می تواند بازارهای 
کوچک را از رکود به رونق ســوق دهند، 
البته دو قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ 
و قانون رفع موانــع تولید نیز از این قاعده 

خارج نیستند.

توسعهبازارهایمحلیبامطالعات
فرهنگی،علمی،اجتماعیواقتصادی

»ایــرج حیــدری« مدیر بازارهــای روز 
شهرداری اصفهان می گوید: شکل گیری 
بازارها تاریخچــه ای دارد و بافت شــهر 
اصفهان بر اساس ســاختار بازارها شکل 

گرفته است.
وی با بیان اینکه یــک ضلع اصلی میدان 
نقش جهان بازار است وسراها و تیمچه ها 
و بازارهای جانبی و محلی بر اســاس نیاز 

و فرهنگ مردم شــکل گرفته است، می 
افزاید: در زمان حاضر براساس نیازی که 
احساس شده، تعدادی از بازارها در شهر 
اصفهان شکل گرفته که شاید نتوان عنوان 
بازار محلی را به آنها اطالق کرد چون درباره 
بســیاری از بازارهای محلی ساختارهای 
قدیمی در ذهن متصور می شود که فعاالن 

آن خرده فروشی می کنند.
مدیــر بازارهای روز شــهرداری اصفهان 
تصریح می کند: در حال حاضر در شــهر 
بازارهای محلــی وجــود دارد، اما دارای 
ساختار فیزیکی و جانمایی آنها مناسب 
نیست. وی با بیان اینکه روز بازارهای محلی 
با عناوین شنبه بازار و جمعه بازار با تعداد 
انگشت شمار در چند منطقه شهر پراکنده 
است، ادامه می دهد: این بازارها خودجوش 
و مردمی است که با استفاده از زمین های 
در اختیار شهروندان بر اســاس نیاز روز 
محله شــکل گرفته و در آنها در یک روز 

کاالهایی عرضه می شود.
حیدری اظهار می کنــد: با توجه به اینکه 
برای ساماندهی آنها باید فضای مناسبی در 
نظر گرفته شود تا بازاری با استانداردهای 
خاص شکل بگیرد، شهرداری اصفهان در 
این راستا گام برداشته و از ۱۰ سال پیش 
بازارهای کوثر را بر اســاس نیاز مردم در 
محله ها راه اندازی کرده اســت به طوری 
که در حال حاضــر ۱۴ بازار تحت نظارت 

شــهرداری این کالنشــهر فعال است؛ 
بازارهایی که مهمترین ذی نفعان آن مردم 

هستند.
وی با بیان اینکه بازارهای کوثر بر اساس 
نیاز مردم طبق فرهنــگ قدیمی تحت 
عنوان بازارچه شکل گرفته و جانمایی این 
بازارها بر اساس نیازهای محله ها انجام شده 
است، می گوید: غیر از بازارهای کوثر سایر 
بازارهای شهر با عنوان بازار محلی شناخته 
می شود،  نمونه بارز آن بازار محله ای بعثت 
در منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان است 
که بر اساس نیاز مردم شــکل گرفت و با 
راه اندازی آن فعالیت دســت فروشــان و 

بازارهای جزیره ای پایان یافت.
مدیــر بازارهای روز شــهرداری اصفهان 
می افزاید: روز بــازار دیگر اصفهان جمعه 
بازار خودرو است که در یک روز خاص و در 
یک منطقه خاص فعال است، البته تالش 
می شود در تمام محله های شهر بازارهایی 

داشته باشیم
وی با بیان اینکه توسعه بازارهای محلی 
با مطالعات فرهنگی، علمی، اجتماعی و 
اقتصادی انجام خواهد شد، تاکید می کند: 
باید به گونه ای عمل شــود کــه بازارها و 
فروشــگاه های دیگر متضرر نشوند، البته 
تمام هدف این است که بازارها با مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی و نیاز مردم در محله ها 

شکل بگیرد.

وجود بازارها چه تاثیری بر شهر دارد؟ 

بازارهای محلی، نبض اقتصاد شهر

اگرالزامهای
خصوصیسازیمثل
آزادسازیقیمتها
وکاهشکنترلهای
دولترابراصولکلی

سیاستیاصل۴۴
اضافهکنیم،میتوان
شاهدرونقدرتوسعه

بازارهابود

باپیشرفتبشردرزمینهصنعتوتولیدبیشازنیازمصرف،
انسانهابهمبادلهکاالبایکدیگرپرداختند؛باآغازاینمبادالت
ودادوستدوگسترشآن،انسانهانیازمندفضاییجهتانجام
اینمبادالتشدندکهباگذشتزمانبهصورتبازارهانمود
پیداکرد.بازارهایمحلیدرواقعنهادهاییسنتیاستکهدر
گذرزمانمتحولشدهوشکلکنونیخودرایافتهاند،فضایی
کهتعامالتاجتماعیرادربسترخودپذیراشدهوبهعنوان
استخوانبندیاصلیشهرمکانتبلورکالبدیفضاییروابط

تولیدیدرمعنایگستردهبودهاست.

نتیجهحمایتبانک
مسکنازاستارتآپها

۱۵ برگزیده نخستین دوره جشنواره 
ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز 

معرفی شدند.
به گــزارش پایگاه خبــری بانک 
مسکن- هیبنا ، به دنبال برگزاری 
نخستین دوره از جشــنواره ملی 
»نوآوری در حوزه ســاخت و ساز« 
به همت شرکت توســعه خدمات 
کارآفرینی مسکن طی سه روز از ۹ تا 
۱۱ دی ماه، هیات داوران اسامی ۱۵ 

برگزیده این جشنواره را اعالم کرد.
در حالــی که بیــش از ۴۰۰ طرح 
به دبیرخانه جشــنواره نوآوری در 
حوزه ساخت و ساز واصل شده بود، 
پس از داوری اولیه و بررسی اصالت 
محصوالت و ایده هــا، ۶۸ تیم برای 
شرکت در جشــنواره و اخذ غرفه 
به منظور معرفی خالقیت خود به 
سرمایه گذاران و شرکت کنندگان 
در این جشــنواره انتخاب شدند. 
شرکت کنندگان در این جشنواره 
صاحبــان محصول یــا طرحی در 
یکی از حوزه های پنج گانه مدیریت، 
 IoT ،بهینه ســازی فضای داخلی
)اینترنت اشیاء(، مصالح و حوزه آزاد 
داوری شدند و نهایتا از هر حوزه سه 

تیم به عنوان طرح برتر بوده اند.
هیات داوران در نهایت سه طرح برتر 
در هر یک از پنج حوزه جشــنواره 
مذکور را انتخاب و اســامی آنها را 

اعالم کرده است.
منتخب اول حوزه مدیریت »مرتضی 
التجایی« است که محصولی به نام 
»آنالیــن مینت« را که یــک ابزار 
هوشــمند برای مدیریت ساخت و 
سپس نگهداشت ساختمان است، 

ارایه کرد.
نفــر دوم ایــن حــوزه »امیــر 
ابراهیمی پارســا« محصولــی بــا 
عنوان »برق هفت بیســت وچهار« 
را که یــک پلتفرم عمده فروشــی 
آنالین بدون انبــار در صنعت برق 
 اســت را در جشــنواره معرفــی 

کرد.
همچنیــن »رضــا آزاد« و »امین 
برزوییــان« نفرات برتر رده ســوم 
حوزه مدیریت اســت هستند که 
»آســپاییم«، یک وب اپلیکیشن 
بــرای تمــام ذی نفعــان اجرایی 
پروژه های ساختمانی را به منظور 
مدیریت پروژ ه های ســاختمانی با 
اســتفاده از مفهوم مدل ســازی 
اطالعــات ســاختمان و پردازش 
ابری و در نهایت به اشتراک گذاری 
 اطالعــات مــورد نیــاز را معرفی

 کرده اند.
در حوزه مصالح ساختمانی، برگزیده 
اول »مهدی چاووشــی بروجنی« 
است که ابتکاری در زمینه خانه های 
پیش ســاخته گنبدی بــا متریال 
پایدار و ارزان قیمت را تحت عنوان 
»خانه هــای پیش ســاخته گنبد 
ســپید« عرضه کرد و مورد توجه 
هیات داوران قرار گرفت. »کیانوش 
عســگری« منتخب دوم است که 
محصولی با عنوان »فوم آلومینیومی 
سلول بسته« را که در برابر اشتعال و 
نسبت به جذب ضربه مقاومت باالیی 
دارد و با توجه به ماهیت فلزی فوم، 
در زمره مصالح پیشرفته دسته بندی 
 می شــود را عرضــه و معرفــی 

کرد.
نفر ســوم از این حوزه نیز »علیرضا 
بهلولی« است که به واسطه معرفی 
محصولــی با عنوان »مالت ســبز 
پلیمری پلیمورتکس« انتخاب شد. 
پلیمورتکــس، محصولی خمیری 
و آماده اســتفاده است که می تواند 
جایگزین مالت ماســه و سیمان 

باشد.

هیبنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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