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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

       دستشان باز شد آلوده به خون، جانی ها
بی دوام است ولی خنده شیطانی ها
کم علمدار ندادیم در این کرب وبال
کم نبودند در این خاک، سلیمانی ها
 جای هر قطره خون، صد گل از این باغ شکفت
کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها؟
آرزو داشت به یاران شهیدش برسد
رفت پیوست به حاج احمد و طهرانی ها
شعله شد خشم فروخورده ما از این داغ
کم مباد از سرشان سایه نادانی ها
برسانید به آن ها که پشیمان نشوند
ثمری نیست در این دست پشیمانی ها
غیرت است این که همه پیر و جوان می بندند
گره بر چکمه و سربند به پیشانی ها
انتقامش به خدا از »حججی« سخت تر است
وای از مشت گره کرده ایرانی ها!
راهی قدس شده لشکر آزادی قدس
 این خبر را برسانید به »سفیانی ها«!

نفیسه سادات موسوی
 

رئیس کمیته برگزاری نخستین دوره مسابقات مهارت های فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های آب وفاضالب کشور عنوان کرد

ایستادن با افتخار برسکوی اقتدار

 نخستین دوره مسابقات کشوری مهارت های 
فنی و مهندسی شرکت های آب و فاضالب در 
دانشکده آب و برق وزارت نیرو برگزار شد. این 
دوره از مسابقات توسط شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور و آب و فاضالب استان اصفهان با 
همکاری سازمان یونسکو با حضور ۱۶۷ نفر در 
قالب ۷۰ تیم از همه استان های کشور به مدت ۲ 
روز برگزار شد. این رقابت ها در زمینه مهارت عیب یابی مدارهای فرمان در 
تابلو برق، تعمیرات خطوط لوله آب، نصب انشعاب آب، آزمون پارامترهای 

شیمیایی نمونه آب و نصب انشعاب فاضالب برگزار گردید.

  ایستادن با افتخار برسکوی اقتدار
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان و رئیس کمیته برگزاری نخستین 
دوره مســابقات مهارت های فنی وتخصصی بهره برداری شــرکت های 
آب وفاضالب کشور درآیین آغاز برگزاری مسابقات کشوری مهارت های 
فنی وتخصصی شرکت های آبفا گفت: افرادی که در بخش بهره برداری به 
کار گرفته می شوند باید از توان تخصصی و مهارت باالیی در زمینه فعالیت 
خود برخوردار باشند؛ زیرا چگونگی ارائه خدمات به مردم ارتباط مستقیم 
با نحوه کار کردن بهره برداران با تاسیسات و منابع دارد. مهندس »هاشم 
امینی« به برخی از دســتاوردهای برگزاری این دوره مسابقات اشاره و 
تصریح کرد: به طورقطع برگزاری این مسابقات منجربه کشف استعدادهایی 
در صنعت می شــوند که تاکنون دیده نشــده بودند. مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه ارتقای دانش نیروهای بهره برداری 
شرکت های آب وفاضالب افزایش کیفیت خدمات را به دنبال دارد، اظهار 
داشــت: انتظار می رود در پایان نخستین دوره مســابقات مهارت های 
فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های آب وفاضالب کشور با دستاوردهای 

قابل توجه، حال خوبی برای صنعت آب و فاضالب کشور رقم بخورد.

  باید به ســمت برگزاری رویدادهای جهانی مهارتی در کشور 
حرکت کنیم

قاسم تقی زاده خامسی معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو در آیین آغاز به کار 
این رویداد گفت: مهارت فقط در کار خالصه نمی شود و دانش نیست بلکه با 
تمرین و تجربه به دست می آید. وی افزود: این رویداد، نخستین مسابقاتی 
است که به این شکل در کشور برگزار می شود و مبتنی بر مهارت کار است. 
وی با اشاره به اینکه مسابقات مهارت کار از ۷۰ سال گذشته در دنیا برگزار 
می شود، افزود: چهل و پنجمین دوره آن در کازان روسیه برگزار شد و دوره 
بعدی آن در شانگهای چین سال ۲۰۲۱ میالدی است. تقی زاده خامسی 
با اظهار امیدواری از اینکه شرکت مهندسی آب و فاضالب این مسابقات 

جهانی را در کشورمان برگزار کند، اظهارداشت: باید به سمت برگزاری 
رویدادهای جهانی مهارتی در کشــور و عضویت در نهادهای بین المللی 

آن حرکت کنیم.

  ارتقا ء کیفیت، استاندارد سازی و به روز رسانی خدمات
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این همایش گفت: 
هدف از برگزاری این دوره مسابقات در نهایت ارتقا ء کیفیت، استاندارد 
سازی و به روز رســانی خدمات به مردم می باشد. مهندس هاشم امینی 
با بیان اینکه مسابقات مهارت فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های 
آب و فاضالب در کشورهای مختلف برگزار می شود اعالم کرد: با همکاری 
سازمان یونسکو با هدف کسب ارتقاء مهارت های تخصصی در صنعت آبفا 
این نوع مسابقات در کشورهای مختلف برگزار می شود که در این میان 
می توان به برگزاری همه ساله نمایشگاه ایفاد که با هدف کسب آخرین 
دستاوردهای صنعت آبفا در کشور آلمان برگزار می شود می توان اشاره 
کرد زیرا در حاشیه این نمایشگاه مسابقات کسب مهارت ها برگزار می شود. 
رئیس کمیته برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت فنی و تخصصی بهره 
برداری شرکت های آب و فاضالب کشوردر ادامه افزود: کمیسیون ملی 
یونسکو وابسته به سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد در هر 
کشــوری نماینده ای دارد که کمیته تخصصی آب وفاضالب را در سطح 
ملی تشکیل می دهد که دکتر ایوبی دبیر کل یونسکو در ایران می باشد. 
عضو کمیته تخصصی صنعت آب و فاضالب کشور خاطر نشان ساخت: 
به دکتر ایوبی پیشنهاد برگزاری این دوره از مسابقات را با توجه به ظرفیت 
تخصصی فعاالن صنعت آبفا در اصفهان دادم که با توافق صورت گرفته 
اولین دوره این مسابقات در ســال ۹۸ در استان اصفهان برگزار می شود. 
امینی با توجه به قدمت بیش از نیم قرن از فعالیت شرکت آبفا اصفهان در 
کشور اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پایه گذار صنعت 
آبفا در کشور محسوب می شود پس با توجه به تجربه فعاالن این صنعت در 
استان اصفهان انتظار می رود با کسب مهارت های فنی و تخصصی بیش از 
گذشته در زمینه خدمت رسانی به مردم اقدام نمایند. مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان به اشاره به تخصص و مهارت فعاالن صنت آبفا 
در اصفهان بیان کرد: در حال حاضر فعاالن عرصه صنعت آبفا در اصفهان 
در بسیاری از زمینه ها در کشور پیشرو هستند که در این میان می توان 
به حضور موثرآنان در مهار حوادث غیر مترقبه در نقاط مختلف کشــور 
اشاره کرد ونیز کسب موفقیت های بخش های مختلف شرکت در سطح 
وزارتخانه گوای این مسئله است. وی استعدادیابی و ایده پردازی را یکی 
دیگر از دستاوردهای برگزاری مسابقات مهارت فنی و تخصصی بهره برداری 
شرکت های آب و فاضالب کشور دانست و تصریح کرد: عالوه بر ارتقاء دانش 
و کسب مهارت های تخصصی روز دنیا، شناسایی استعدادهای ویژه و ارائه 

 ایده های نو وجدید یکی دیگر از دســتاوردهای برگزاری این مسابقات
 می باشد.

  شرکت آبفا از کارنامه درخشانی برخوردار است
 حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیســیون ملی ســازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونســکو( در ایران نیز در این مراســم گفت: این 
کمیسیون از عضویت ایران در سازمان بین المللی مهارت که متولی برگزاری 
مسابقات ملی مهارت های فنی تخصصی شرکت های آب و فاضالب است، 
حمایت می کند. وی افزود: ایده برگزاری این مسابقات سال گذشته توسط 
شرکت آب و فاضالب اصفهان مطرح شد. وی با ابراز خرسندی از برگزاری 
این رویداد ملی در اصفهان که برای اولین بار در کشــور برگزار می شود، 
اضافه کرد: شرکت آبفا از کارنامه درخشانی برخوردار است و در برگزاری 
این مسابقات نیز در سطح منطقه خواهد درخشید. دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران اظهار داشــت: سعی خواهیم کرد تا زمینه شرکت 
کشورهای منطقه در این مسابقات را فراهم کنیم و مسابقات منطقه ای 
مهارت های فنی تخصصی شرکت های آبفا را با کمک کشورهای همسایه 
برگزار کنیم. وی بیان کرد: یکی از کارنامه های درخشان نظام جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه خدمات آب و فاضالب است و برگزاری این مسابقات 
کمک خواهد کرد تا مردم با این خدمات بیشتر آشنا شوند زیرا بر خالف 
دیگر رشته ها فعالیت این عرصه قابل نمایش نیست. ایوبی با بیان اینکه 
رفتار یک ملت با منابع آبی، طبیعت و محیط زیست نشان دهنده میزان 
تمدن آنهاست، افزود: ملتی که آب را درست مصرف می کند و به آب احترام 
می گذارد متمدن است و همواره آب در فرهنگ چندین هزار ساله ایرانیان 
قابل احترام بوده و در فقه شیعه نیز آلوده کردن آن حرام است. وی افزود: 
براساس آثار چندین هزار ساله جهان، مهد تحصیل، توزیع و اخالق آب 
تمدن ایران بوده است. دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه 
کرد: این کمیسیون از ۲ سال گذشته همکاری جدی خود را با شرکت آبفا 
کشور آعاز کرده است و در کنار مشکالت مرتبط با کمبود آب به اخالق 
استفاده از این مایع حیاتی توجه دارد. وی با اشاره به اینکه تبادل تجربیات 
کارکنان شرکت آبفا کشور از اهداف برگزاری این مسابقات است، گفت: این 
مسابقات در قالب کارگاهی برگزار می شود و آموزش از راه کارگاهی بسیار 
مهم است و برگزاری این مسابقات موجب تبادل تجربیات کارکنان و دیده 
شدن توانایی آنها در داخل و خارج کشور خواهد شد. وی افزود: در یونسکو 
عهد کرده ایم چنانچه مدیری دارای ایده خالقی باشد برای تحقق ایده اش 
از او حمایت کنیم. ایوبی گفت: در این راستا مدیران بندرعباس در زمینه 
صنایع دستی ایده های خوبی ارائه دادند و این شهر به عنوان شهر خالق 
صنایع دستی جهان معرفی و سنندج نیز به عنوان شهر خالق موسیقی 

جهان برگزیده شد.

معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو: باید به سمت برگزاری رویدادهای جهانی مهارتی در کشور حرکت کنیم.

یلدا توکلی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

در سوگ سردار

وای از مشت 
گره کرده ایرانی ها!
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یوســف  ســید  آیــت اهلل 
طباطبائی نژاد ظهــر امروز در 
خطبه های نماز جمعه اصفهان 
با تســلیت شــهادت سردار 
سرافراز سپاه اسالم حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: شهادت 
ســردار بزرگ اسالم را به همه 
مســلمین جهان به ویژه رهبر معظم 

انقالب تسلیت عرض می کنم.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان 
ادامه داد: شهادت ســردار سلیمانی 
وضــع ما را به هــم زد؛ شــهیدی که 
برای ما، کشور، اسالم و رهبری عزت 
آفرید و ســربلندی به وجود آورد؛ اگر 
دشمن کینه این شهید بزرگوار را در 
دل داشــت، به خاطر عظمتی است 
که در جبهه مقاومت آفرید؛ دشــمن 
هرگز اقدامات این بزرگوار را فراموش 
نمی کند و ما هــم نباید خــون این 

بزرگوار را فراموش کنیم.
وی یادآور شد: دشــمن بداند و البته 
که می داند که ما تربیت شــده دامن 
امام حسین هستیم و از شهادت بیمی 

نداریم و شهادت نیروهای ما همواره به 
ما مقاومت بیشتر می دهد.

طباطبائی نــژاد در بخــش دیگری از 
خطبه ها مطرح کرد: شهید سلیمانی 
کســی بود که هر وقت به یاد شهید 
کاظمی می افتاد اشــک می ریخت و 
همــواره می گفــت وقتی به شــهید 
کاظمی برخــورد می کــردم به من 
می گفت ما از شــهدا عقب افتادیم و 

آرزوی شهادت به دل داشت.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان 
تصریح کرد: دوستان بازگو کردند که 
سردار سلیمانی ســید حسن نصراهلل 
را قســم می داد که برای شــهادتش 
دعا کننــد؛ مقام معظــم رهبری هم 
فرمودند شهادت قاسم سلیمانی را به 
روح بزرگوار او تبریک می گویم چون 
او دوست داشــت به این مقام برسد؛ 
شــهادت این بزرگوار به کام ما خیلی 
تلخ است اما با ادامه راه او و ایستادگی 
مقابل دشمن و بیرون کردن آمریکا از 
منطقه، کام دشمن را تلخ تر خواهیم 
کــرد.وی ادامه داد: شــما فکر نکنید 
که ما تنها یک سردار سلیمانی داریم، 
صدها و هزاران قاســم ســلیمانی در 
مقابل به وجود می آیــد و انتقام خون 

آن شهید را خواهند گرفت.
طباطبائی نژاد با اشاره به انقالب دوم 
خواندن النه جاسوســی توسط امام 
خمینی )ره( عنوان کرد: اگر مسلمانان 
با هم متحد نشوند و ذلت خواهند دید 

اما به حول قوه الهی این عهدشکنی ها 
و بی قانونی های آمریکایی ها مسلمانان 
را بیدار کرده و ابرقدرتی این پلیدان را 
از بین خواهد برد.امام جمعه اصفهان 
با اشاره به نامه امام به گورباچف بیان 
کرد: کمتر از یک سال طول کشید که 
وضع شــوروی به هم خورد و آن پیام 
تأثیر بسیار زیادی در وضعیت شوروی 
گذاشت و بسیاری از کشورهای متحد 
او به اسالم برگشتند؛ خداوند در قرآن 

می فرمایــد چه کالمی بهتــر از کالم 
کســی که مردم را به خدا دعوت کند 
و اعالم کند که من تسلیم خدا هستم.

وی خاطرنشــان کــرد: در این هفته 
سالگرد شهادت شــهید سردار احمد 
کاظمی فرمانده نیروی زمینی ســپاه 
پاســداران در ســانحه هوایی نظامی 
و همچنین سالگرد شــهادت شهید 
منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی 
را در پیش داریم، همــه این افراد در 

مســیر تأمین امنیت جامعــه و برای 
خدمت به اسالم به شهادت رسیدند.

طباطبائی نژاد اضافه کرد: 19 دی قیام 
خونین حوزه علمیه و مردم بزرگوار و 
شهیدپرور قم است که به جهت درج 
یک مقاله در سال 56 و در اعتراض به 
توهین به امام خمینی )ره( شوریدند 
وعده ای از مردم به شهادت رسیدند؛ 
هشیاری به موقع و شهادت مردم قم 
مقدمات انقالب اســالمی را به وجود 

آورد.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان 
در آخر گفت: از مناســبت های دیگر 
آینده، روز شــهادت حضرت زهرا بنا 
بر روایت 75 روز اســت؛ زهرا مرضیه 
بزرگواری است که همه ائمه به وجود 
او متوسل می شدند، امام مهدی )عج( 
می فرمایند دختر رسول اهلل برای من 
هم در قیام آینده و هم در زندگی فعلی 

سرمشق است.

امام جمعه اصفهان:

از شهادت بیمی نداریم
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان 
اظهار کرد: دشمن بداند و البته که می داند که ما تربیت شده 
دامن امام حسین هستیم و از شهادت بیمی نداریم و شهادت 

نیروهای ما همواره به ما مقاومت بیشتر می دهد.

جانشین قرار گاه سید الشهدا استان اصفهان:

شهادت سردار سلیمانی، شکست آمریکا در منطقه را سرعت می دهد
 جانشین قرارگاه سید الشهدا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، گفت: شهادت سردار 
سلیمانی نابودی کفار و صهیونیست ها را سرعت می دهد و شکســت آمریکا را در عراق و منطقه شدت 

خواهد داد.سردار اصغر عرب پور در خصوص شهادت سردار قاسم سلیمانی به دست آمریکایی ها در عراق، 
اظهار کرد: بدون شک این اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن قاسم سلیمانی و جمعی از رزمندگان 

حشد الشعبی از روی قدرت نبوده و این عمل از روی ضعف و ترس آنان بوده است، چرا که آمریکایی ها می دانند به 
زودی باید از عراق خارج شوند و به همین دلیل دست به انتقام گیری زدند و سردار سلیمانی را که عامل شکست آنان در منطقه بود 

به شهادت رساندند.وی افزود: آمریکا همواره نسبت به مسلمانان، جبهه مقاومت و انقالب اسالمی ایران خشم و کینه داشته و به همین دلیل 
همیشه درصدد ضربه زدن به جهان اسالم است. این جنایت ترامپ در عراق سبب پیش رفت جبهه مقاومت خواهد شد و مردم عراق و منطقه 
هوشیارتر از قبل علیه استکبار به پا خواهند خواست.جانشین قرارگاه سید الشهدا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، گفت: 

شهادت سردار سلیمانی نابودی کفار و صهیونیست ها را سرعت می دهد و شکست آمریکا را در عراق و منطقه شدت خواهد داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس:

شهادت سردار سلیمانی نشان داد راه مقاومت درست بوده است
اصفهان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسالمی گفت: شهادت سردار سلیمانی 

نشان داد همواره ایستادگی و مقاومت راه درست و به حقی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی ضمن تسلیت شهادت ســردار قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهادت این 

بزرگ مرد آغازی برای به وجود آمدن نگرش و مشی نوین برای ســاخت یک جبهه بزرگ همسو و 
اسالمی، برای دستیابی به اهداف عالیه انقالب اسالمی در کل جهان و منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: شهادت حاج قاسم سلیمانی نه تنها مشکلی در جبهه مقاومت به وجود نخواهد آورد بلکه سبب تبیین حقانیت 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت اسالمی در منطقه و همچنین سبب انسجام ملی در کشور خواهد شد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس تصریح کرد: شهادت سردار سلیمانی نشان داد همواره ایستادگی و مقاومت راه درستی 
است، به بیانی دیگر به ملت ایران نشان داد آن سوی میزهای مذاکره کسانی قرار دارند که عمق کینه آنان نسبت به مردان با صالبت 

ایران تا چه اندازه وحشیانه است.

استخدام

شهادت این بزرگوار 
به کام ما خیلی تلخ 
است اما با ادامه راه 

او و ایستادگی مقابل 
دشمن و بیرون کردن 

آمریکا از منطقه، 
کام دشمن را تلخ تر 

خواهیم کرد.

فارس

گزارش

ISFAHAN
N E W S

امام جمعه موقت اصفهان:

شهادت آرزوی دیرینه 
سردار سلیمانی بود

 امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
سردار شهید سلیمانی سال های 
متمادی با کفر و استکبار و جریان 
ضد دینــی داعــش جنگیدند و 
برای شهادت انسانی مثل او نباید 
گریست، بلکه باید این رستگاری 

بزرگ را تبریک گفت.
محمد تقی رهبر خصوص شهادت 
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی که 
شب گذشته در اثر حمله موشکی 
آمریکا در عراق به شهادت رسید، 
اظهار کرد: شــهید بزرگوار قاسم 
ســلیمانی بــه آرمــان و آرزوی 
دیرینه خود که شهادت بود رسید 
چرا که مردان بزرگ در بستر نمی 
میرند و در میدان نبرد به شهادت 

می رسند.
وی افــزود: ایشــان ســال های 
متمادی با کفر و استکبار و جریان 
ضد دینــی داعــش جنگیدند و 
برای شهادت انسانی مثل او نباید 
گریست بلکه باید این رستگاری 

بزرگ را تبریک گفت.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
امام راحل فرمودند "مردان بزرگ 
شایسته نیست در بستر بمیرند". 
به واقع این سخن شایسته افرادی 

مانند شهید سلیمانی است.
رهبر ادامه داد: شــهید سلیمانی 
با قطــب آمریکا، صهیونیســم 
و ارتجــاع کثیف منطقــه نبرد 
کردند و نگذاشتند کفر و الحاد بر 
مسلمانان چیره شود. همان طور 
که رهبری فرمودند ایران اسالمی 
انتقام این جنایت را خواهد گرفت 
و آمریکایی ها باید غرامت سختی 

بدهند.
وی خاطرنشــان کرد: ســردار 
سلیمانی تنها به مردم ایران تعلق 
نداشت و به کل جهان اسالم تعلق 
دارد. ایشان زنده هستند و یاران با 
وفایش انتقام او را خواهند گرفت 
و شهادت هنر مردان بزرگی مانند 

او است.

اصفهان
خبر
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان:

آمریکا و هوادارانش بدانند 
شادی آنها زودگذر است

 فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان گفت: آمریکا و هوادارانش بدانند شادی 
آنها زودگذر خواهد بود و محور مقاومت انتقام 

خون حاج قاسم سلیمانی را خواهد گرفت.
سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فدا در سخنرانی 

پیش از نماز جمعه این هفته شــهر اصفهان 
افــزود: همانطوری که رهبــر معظم انقالب 
فرمودند روح شهید ســردار سلیمانی به روح 
همرزمان شهیدش پیوست و امروز همرزمان 
این شهید و شهدای مدافع حرم میزبان فرمانده 
خویش هستند. وی ادامه داد: شهید سلیمانی 
سربازی فداکار، مطیع و مقلد امر والیت بود که 
از 15 سالگی در مبارزه با اشرار وارد  سپاه شد و 
با شروع جنگ تحمیلی فرمانده لشکر ۴1 ثاراهلل 
)س( استان های هرمزگان، سیستان و کرمان 
را به عهده گرفت و با توانایی خود، این لشکر را 

در ردیف لشکرهای خط شکن قرار داد.
سردار فدا تصریح کرد: سردار سلیمانی مرید 
و شــیفته حضرت زهرا )س( بود و می گفت 
ذخیره معنوی مبارزه  را از روضه ها کســب 
می کنم.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
افزود: تقویت بســیج جهان اسالم و وحدت 
جهان اســالم حول محور مقاومت و امنیت 
عتبات و کربال مدیون کمک و مساعدت حاج 

قاسم سلیمانی به حشد الشعبی است.
وی تصریح کرد: موفقیت و پیروزی های محور 
مقاومت و شکســت توطئه خاورمیانه جدید 

مدیون هدایت های حاج قاســم ســلیمانی 
است.ســردار فدا تاکید کرد: امروز نیز خون 
این شــهید محور  همبستگی و وحدت آحاد 
مردم و مسوول کشور است به گونه ای که  از 
صبح امروز تاکنون و با اعالم خبر شهادت این 
سردار اسالم، ده ها هزار نفر برای ادامه راه حاج 
قاسم سلیمانی و حضور در محور مقاومت اعالم 

آمادگی کردند.
وی اضافه کرد: شــهادت حاج قاســم فصل 
جدیدی را بــرای نیروهای مســلح و محور 
مقاومت  رقــم خواهد زد و امکانــی را فراهم 

خواهد کــرد که شــمارش نابــودی رژیم 
صهیونیستی و حضور آمریکا در منطقه تسریع 

شود.
بامداد جمعه 13 دی ماه سردار سرافراز اسالم 
حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی مهندس 
از فرماندهان مقاومت پس از عمری مجاهدت 
در حمله پهبادی آمریکا در فرودگاه بغداد به 

شهادت رسید. 
بر اساس اعالم پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، 
دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر 

کرده بود.در پی این اقدام تروریستی حضرت 
 آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی سه روز 

عزای عمومی اعالم کردند.
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Bank Keshavarzi Iran, a 
state-owned lender to the 
agriculture sector, has 26 
trillion rials ($200 million) in 
holdings that need to be sold, 
the bank’s deputy manager for 
legal and supervision affairs 
said.According to Mohammad 
Aria, the value of excess assets 
owned by the specialized bank 
is comparably lower than other 
lenders.
However, he pointed to an item 
among the bank’s properties 
that has apparently created a 
hassle for scrapping it, IBENA 

reported. 
Karun Agro Industrial 
Company is a giant sugarcane 
company in Shoushtar in 
southwest Iran that came 
under ownership of the agri-
bank during the 1980-88 Iran-
Iraq war, Financial Tribune 
reported.With more than 
12,000 workers and 40,000 
hectares of land, the company 
is said to be worth 20 trillion 
rials ($153 million). This firm 
accounts for almost 76% of 
the assets that should be sold, 
making it difficult for the bank 
to find a buyer. 

Import of 
basic goods 
via Chabahar 
Port at 238% 
growth in 9 
months: official
The Director General of 
Sistan and Baluchestan 
Road Maintenance 
and Transportation 
Department General 
Ayyoub Kord said that 
import of basic goods 
via Chabahar Port 
registered a 238 percent 
growth in the nine 
months of the current 
year (March 21-Dec. 22) 
as compared to the last 
year’s corresponding 
period.
He made the remarks 
on Wed. and stated, “a 
number of 11 vessels 
carrying basic goods 
and staples have been 
docked in Chabahar 
Port in this period, 
showing an 83 percent 
hike in the number of 
ships docked at the 
port as compared to 
the same period of last 
year.”He went on to say 
that Chabahar Port 
enjoys high capability 
and potential in 
unloading basic goods 
timely, adding, “with 
the increasing trend of 
loading and unloading 
operation of these types 
of goods, suitable ways 
have been provided 
for exporting products 
via this port.”Wheat, 
rice, sugar and 
barely were the main 
products unloaded in 
Chabahar port in this 
period, he said, adding, 
“Chabahar port is the 
strategic and safest 
port for importing 
and exporting 
products with fair and 
reasonable price as 
well as for transiting 
goods belonging to 
other countries like 
Afghanistan and 
Central Asian states.”He 
pointed to the salient 
specifications of 
the port and said, 
“connecting to the free 
waters of the Indian 
Ocean and locating en 
route international 
transport corridors 
are the eye-catching 
strength of Chabahar 
port.”
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No Buyers for Agro Bank’s Sugarcane 
Company

According to the report, the 
biggest month-on-month price 
rise was recorded for tomatoes 
with 171.1%. The average price 
of a kilogram of tomatoes was at 
107,621 rials (83 cents) for the 
month under review.

The second and third biggest month-on-
month price increases were registered 
for onions with 24.6% and cucumbers 
with 14%. 
A kilogram of onions was sold at 39,904 
rials (31 cents) and a kilogram of 
cucumbers went for 65,889 rials (51 
cents) last month, Financial Tribune 
reported.
Eight out of 24 food items under SCI 
review saw their prices decline in the 
ninth Iranian month (Nov. 22-Dec. 21) 
compared with the month before. The 
sharpest of such price decrease was 
recorded for oranges at 6.8%, followed 
by beef with 3.7% and tomato paste with a 
3.4% month-on-month deflation.
A kilogram of oranges was sold at 56,860 
rials (44 cents), a kilogram of beef went 
for 814,528 rials ($6.28) and a kilogram 
of tomato paste was sold at 180,783 rials 
($1.4).
When compared with last year's similar 

month, the retail prices of tomatoes during 
the month under review increased by 
106.8% to register the highest year-on-
year price rise for a food item as well. This 
is the second month in a row tomatoes are 
listed among food items experiencing the 
biggest price rise.
The wild rise in the price of tomatoes 
reportedly stems from a supply shortage 
in the domestic market.
With the aim of regulating the domestic 
market, the Ministry of Industries, Mining 
and Trade imposed duties on exports of 
tomatoes as of Dec. 22, Director General 
of the ministry's Economic Affairs and 
Commercial Policies Office Mohammad 
Reza Kalami Bajestan said recently.
According to Asadollah Kargar of the 

Central Fruit and Vegetable Market of 
Tehran, besides the shortage of supply, 
other reasons behind the rising prices 
of tomatoes include frostbite, increase 
in transportation costs and unregulated 
exports.“Iran has been exporting tomatoes 
to Pakistan in recent weeks,” the head of 
the Iranian National Union of Agricultural 
Products, Reza Nourani, said last month.
Nourani also said exported products 
were cultivated in greenhouses due to the 
cold weather in autumn, adding that the 
volume of exports will increase gradually.
On Nov. 13, the Pakistani local media cited 
sources in Pakistan government as saying 
that the government was considering the 
import of tomatoes from Iran to curb the 
price hike in Pakistan.

Deputy industry min.:
Iran’s export volume surges in 
nine months
The Deputy Minister of Industry, Mine and Trade 
Hamid Zadboum said that export volume of goods from 
customs offices in the nationwide increased in the nine 
months of the current year (from March 21 to Dec. 22).
He made the remarks on Thu. in the southern province 
of Bushehr and added, “in this period, Iran’s export of 
goods decreased in terms of value.”
He pointed to pricing at customs offices as one of the 
main reasons behind the increase in goods export in 
terms of weight.
The head of Trade Promotion Organization of Iran 
(TPOI) pointed to the imposition of sanctions by US 
against Iran and also difficulties ahead of banking 
relations of Iran with foreign countries as the main 
challenges facing export of products and put the value of 
products exported from the country in the same period 
at over $31.9 billion.
Elsewhere in his remarks, Zadboum said that $31.8 
billion worth of products were imported from March 
21 to Dec. 22.
He also referred to the programs envisioned for 
supporting domestic exporters and said, “setting 
up integrated information network system and also 
offering export incentive packages to exporters are the 
main programs of the Trade Promotion Organization 
of Iran.”

Iran's Fruit, Vegetable 
Exports Exceed $1.5 Billion 
Last Year
 A total of 4.07 million tons of fruits and vegetables 
worth $1.59 billion were exported from Iran during the 
last Iranian year (March 2018-19) to register a 9% and 
35% rise in weight and value respectively compared 
with the similar period of last year.
Iraq, the UAE and Russia were the top three export 
destinations, Fars News Agency reported.
A total of $921 million worth of fruits and vegetables 
were exported to Iraq, $153 million to the UAE and 
$130 to Russia during the period, showing a respective 
increase of 54.5%, 13.3 and 26.2% year-on-year.
The National Agriculture and Water Strategic Research 
Center, which reports on Iran's agrifood production, 
shows more than 517,000 tons of agricultural and food 
products worth $355 million were exported from Iran 
last year to register an 18.3% decline in value compared 
with the year before, according to Financial Tribune.
Agrifood exports accounted for 6.1% and 14% of the 
total volume and value of Iran's non-oil exports of 8.52 
million tons worth $2.54 billion respectively over the 
period under review.
The exports mainly included vegetables worth $141.9 
million (40% of total value of agrifood exports during 
the period), fruits worth $59.8 million (16.8% of total 
agrifood exports), milk and dairy products worth 
$36.24 million (10.2% of total agrifood exports), 
juice and compote worth $16.8 million (4.7% of total 
agrifood exports), saffron worth $11.2 million (3.2% of 
total agrifood exports) and fish and shrimps worth $11 
million (3% of total agrifood exports) during the period.
Iraq, Afghanistan, Russia, Pakistan, the UAE, Turkey, 
Kuwait, India, Qatar and Azerbaijan were the biggest 
export destinations in a descending order, as around 
90.7% of Iran’s agrifood exports went to these 10 
countries.
Each ton of agrifood exports was valued at $614 on 
average, which is 143.8% more than the price of each 
ton of non-oil exports ($299).
According to former agriculture minister, Mahmoud 
Hojjati, Iran meets 85% of its demand for agricultural 
products domestically and the remaining 15% are 
provided through imports.

 The Statistical Center of Iran has released a new report on 
food price changes in the Iranian month ending Dec. 21.

SCI Surveys Monthly Food Price Changes: 
Tomato Inflation Highest
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Establish a 
monitoring and 
control unit in 
accordance with 
current financial 
management 
standards and 
maintain strict 
standards of 
inspection and 
supervision of 
branches, and 
trade in cash 
and profitable 
products. 

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

economy
News

ISFAHAN
N E W S

Currency

USD 42000

47080

55506
43342

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,528.18 $

Iran to overcome 
bans hampering 
medicine 
procurement: 
Jahangiri
Iran’s First Vice-President Es’hagh 
Jahangiri says the government is 
exerting every effort to reduce the 
negative impacts of the US sanctions, 
especially those hampering the 
procurement of medical products and 
equipment.
Addressing a ceremony in Tehran on 
Thursday, on the occasion of National 
Nurses Day, Jahangiri said Iran could 
overcome almost any obstacle that 
have hindered the procurement of 
medicine required for the country.
He noted that the growth of indigenous 
medicines and medical equipment 
has helped remove many of the 
obstacles created by the US sanctions 

for the health sector, adding that the 
government will continue the efforts 
to remove these hurdles.
He rebuked the US for “claiming 
that they have not sanctioned Iran’s 
medical sector,” saying, “How is 
it possible to supply necessary 
medicines when the country’s oil 
sector -- as the main source of income 
-- is put under sanctions?”
"Even if we have financial resources 
to provide such goods, they block our 
access to international markets by 
sanctioning our banking system," he 
added.
Earlier this week, Minister of Health, 
Treatment and Medical Education 
Saeed Namaki in a letter to the 
Secretary-General of World Health 
Organization (WHO) Tedros Adhanom 
criticized the US sanctions against 
Iran, saying that Washington's 
sanctions have made it impossible for 
Iran to import medicine and medical 

equipment.
“While the US government claims the 
economic sanctions against Iran do 
not include medicines, foodstuff, and 
medical supplies, Washington has 
blocked almost all of Iran's financial 
transactions through the international 
banking system,” Namaki said.
The United States is not only guilty of 
waging "economic terrorism" against 
Iran by boycotting the country, but it 
has also committed crimes against 
humanity by its sanctions on Iranian 
citizens, he added.



US bears responsibility for 
all consequences of its rogue 
adventurism: Zarif
In reaction to martyrdom of Commander of IRGC 
Quds Brigade General Qasem Soleimani, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said US 
bears responsibility for all consequences of its rogue 
adventurism.In a tweet on Friday, Zarif wrote, " 
The US' act of international terrorism, targeting & 
assassinating General Soleimani—THE most effective 
force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et 
al—is extremely dangerous & a foolish escalation."
"The US bears responsibility for all consequences of 
its rogue adventurism," he added.
Gen. Qassim Soleimani, the head of Iran’s elite Quds 
Force, was martyred in an airstrike at Baghdad’s 
international airport Friday, the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) confirmed.
Issuing a statement IRGC announced that the Iranian 
commander was martyred in an US airstrike early 
morning today.
The strike also martyred Abu Mahdi al-Muhandis, 
the deputy commander of Iraqi Popular Mobilization 
Forces (PMU) and some of other forces of the PMU 
along with their guests.

Iran Army Units Ready 
to Counter Any Threat: 
Commander
 Iran’s Army Commander Major General Abdolrahim 
Mousavi highlighted the forces’ power and combat-
readiness, saying that if there is any threat posed 
against the country, the Army’s units are prepared 
to tackle it.
“The forces of the Army’s four branches (Ground 
Force, Air Force, Navy and Air Defense Force) are 
constantly conducting missions on the ground, in 
the air and at sea,” Major General Mousavi said on 
Thursday while inspecting tactical drills of Army 
Ground Force units during a visit to the southern city 
of Shiraz.“(The Army forces) monitor all moves and if 
the slightest mistake is made by (the enemy), they will 
counter it decisively,” he added.
“The Army units in all branches are swift and 
powerful and whenever something happens …, they 
arrive at the scene at the earliest possible time,” the 
commander said, citing the speedy arrival of the 
forces to help in rescue operations following natural 
disasters as an example.
“Definitely, if there is a threat posed against the 
country, the first ones that take action and give the 
appropriate response to the enemy will be the Army 
units.”“We will certainly show our capabilities to 
the enemy and powerfully defend the great Iranian 
nation, the ideals of the Revolution, the three-color 
flag, and the boundaries of this vast country,” he 
went on to say.Iranian military and political officials 
have repeatedly warned the enemies of the dire 
consequences of a military action against the Islamic 
Republic.

Leader vows tough revenge waiting for 
criminals over Gen. Soleimani martyrdom

"The great and 
courage IRGC 
C o m m a n d e r 
General Ghasem 
Soleimani was 
martyred this 
morning. He 

attained martyrdom 
after years of sincere and 
courageous struggle in 
the battlefields. I express 
my deep condolences on 
the martyrdom of IRGC 
Quds Brigade General 
Ghsemi Soleimani," reads 
the message."He was a 
prominent model of an 
educated person in the 
School of Islam and also 
School of the late Imam 
Khomeini (RA) and 
dedicated all his life for the 
sake of the Almighty God," 
he said, adding, "enemies 

should bear in mind that 
the Islamic Republic 
of Iran will take tough 
revenge on criminals over 
the martyrdom of Gen. 
Ghasem Soleimani."
The noble nation of 
Islamic Iran will endear 
the sublime name and 
memory of General 
Ghasem Soleimani 
and others who were 
martyred in this tragic 
incident especially Abu 

Mahdi al-Muhandis the 
deputy commander of 
Iraqi Popular Mobilization 
Forces (PMU) and some of 
other forces of the PMU, 
said the leader.
"I announce three days 
of public mourning in 
the country and once 
again express my deep 
condolences to his 
bereaved families.
Gen. Ghasem Soleimani, 
the head of Iran’s 

elite Quds Force, was 
martyred in an airstrike at 
Baghdad’s international 
airport Friday, the Islamic 
Revolution Guards Corps 
(IRGC) confirmed.
Issuing a statement 
IRGC announced that the 
Iranian commander was 
martyred in a US airstrike 
early morning today.
Soleimani was a key 
figure in the fight against 
terrorism in Iraq and Syria.

 Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
conveyed a message and expressed his 
deep condolences on the martyrdom 
of Commander of IRGC Quds Brigade, 
General Ghasem Soleimani and 
emphasized that Iran will take tough 
revenge on criminals.
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IRGC Quds Force Commander, 
Iraqi PMU’s Deputy Martyred 
in US Strike
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Quds Force Major General Qassem Soleimani, and Abu Mahdi 
al-Muhandis, the second-in-command of Iraq’s Popular 
Mobilization Units (PMU), were martyred in US airstrikes 
in the Iraqi capital Baghdad.JanThe IRGC announced in a 
statement on Friday morning that Major General Soleimani 
and al-Muhandis were martyred in the attack carried out by US 
helicopters.The Iraqi pro-government group also confirmed 

the incident."The deputy head of the Hashed, Abu Mahdi al-
Muhandis, and head of the Quds Force, Qassem Soleimani, 
were killed in a US strike that targeted their car on the Baghdad 
International Airport road," it said a statement on Friday.
"The American and Israeli enemy is responsible for killing the 
mujahideen Abu Mahdi al-Muhandis and Qassem Soleimani," 
said Ahmed al-Assadi, a PMU spokesman.The group had 
earlier said that its public relations director Mohammed Reza 
al-Jaberi and four other members of the group were also killed 
after three Katyusha rockets struck a military base next to 
Baghdad International Airport in the Iraqi capital.
The media bureau of the voluntary forces – also known by 
the Arabic word Hashd al-Sha'abai – described the early 

Friday morning attack as a 
"cowardly US bombing”, 
Press TV reported.
The rockets landed 
near the air cargo 
terminal, burning 
two vehicles and 
injuring several 
people, the Iraqi 
Interior Ministry's 
Security Media 
Cell said in an earlier  
statement.

"He was a 
prominent model 
of an educated 
person in the 
School of Islam 
and also School 
of the late Imam 
Khomeini (RA) 
and dedicated 
all his life for 
the sake of the 
Almighty God," 
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Judiciary Chief condoles 
nation on martyrdom of Gen. 
Soleimani
The Iranian Judiciary Chief Ebrahim Raisee condoled the 
Iranian nation on the martyrdom of the IRGC Commander 
Lieutenant General Qasem Soleimani and his fellow 
combatants.
Raisee, in his message on Friday morning, noted that 
the US-led international terrorism added yet another 
shameful page to its black record by martyring the Major 
General Qasim Soleimani.The message stressed that 
although the resistance front today is saddened by the 
martyrdom of commander Qasem Soleimani and his great 
companion, Abu Mahdi al-Muhandis, the resolute steps of 
this honorable commanders will resonance in the history.
Hundreds of Soleimanis will rise to wreak havoc in the 
eyes of the US terrorist government and international 

terrorism around the world, he added.
Senior commander of the IRGC's Quds Forces Major 
General Qasem Soleimani was martyred in a terrorist 
operation in Baghdad Friday morning, official media 
resources said.
Iraqi media quoted official resources as saying that the 
Major General of Iran’s Islamic Revolution Guard Corps 
(IRGC) and the acting commander of the volunteer 
Iraqi Shia Forces, known as the Deputy Commander 
of the Iraqi Popular Mobilization Forces (the Hash al-
Shaabi) Abu Mahdi Al-Mohandes, who were separately 
leaving Baghdad airport in two cars were targeted and 
assassinated.
Iraqi media said the US helicopters targeted both cars.
The assassination stands at top of news in Iraq, the region 
and the whole world.
The IRGC confirmed the martyrdom of the great 
commander in a statement.
In the statement, the IRGC said that the glorious 

c o m m a n d e r 
of Islamic forces was martyred 

in a US helicopter attack on Friday morning at the 
culmination of his life long efforts to promote the path of  
God.

News

Gen. 
Soleimani's 
revenge to be 
taken on all 
criminals, 
perpetrators: 
defense min.
Iran’s Defense 
Minister Brigadier 
General Amir Hatami 
expressed his deep 
condolences on 
the martyrdom 
of Commander of 
IRGC Quds Brigade, 
General Ghasem 
Soleimani, saying 
that Iran will take 
his revenge on 
all criminals and 
perpetrators.
Following the 
martyrdom of 
Commander of 
IRGC Quds Brigade, 
General Ghasem 
Soleimani on 
Friday, Hatami said 
that undoubtedly, 
this heinous 
crime, which is a 
strong proof of the 
viciousness of the 
'Great Satan' and 
the indisputable 
support for 
terrorists in the 
region and Iraq, 
will be responded 
strongly.
He also offered 
condolences and 
congratulations to 
the Leader of the 
Islamic Revolution 
and Commander-in-
Chief of the Iranian 
Armed Forces 
Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei, the 
country’s Armed 
Forces especially the 
Islamic Revolution 
Guards Corps 
(IRGC), the great 
nation of Iran and his 
dignified family.
He vowed Iran 
will take Gen. 
Soleimani's revenge 
on all criminals and 
perpetrators.
Gen. Ghasem 
Soleimani, the head 
of Iran’s elite Quds 
Force, was martyred 
in an airstrike 
at Baghdad’s 
i n t e r n a t i o n a l 
airport Friday, the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
confirmed.
Issuing a statement 
IRGC announced 
that the Iranian 
commander was 
martyred in a US 
airstrike early 
morning today.
Soleimani was a key 
figure in the fight 
against terrorism in 
Iraq and Syria.
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Iran, Regional 
Nations to Take 
Revenge for 
General Soleimani’s 
Assassination: 
Rouhani
 Iranian President Hassan Rouhani 
warned the US that Iran and other 
regional nations will exact revenge for 
the assassination of IRGC Quds Force 
Commander Major General Qassem 
Soleimani.
In a statement of Friday morning, 
Rouhani said the assassination of 
General Soleimani and a number of his 
entourage, including the second-in-
command of Iraq’s Popular Mobilization 
Units (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis, 
by the “criminal and aggressive US” has 
broken the hearts of the Iranian nation 

and other regional nations.
The president added that the 
assassination has strengthened the 
resolve of Iran and other freedom-
seeking nations to stand against the US’ 
excessive demands and safeguard the 
Islamic values.
“Undoubtedly, such a villainous and 
cowardly measure is another sign of the 
US’ frustration and incapability in the 
region and signifies regional nations’ 
aversion to this aggressive regime,” the 
president stated.
Rouhani said the US has violated all 
principles and norms of humanitarian 
and international law in the most 
inhumane and brutal manner by 
assassinating General Soleimani.
The glorious path of altruism and 
resistance will continue more 
vigorously, the president said, stressing 
that the great Iranian nation and other 
freedom-seeking regional nations will 
undoubtedly take revenge for such 

an abhorrent crime committed by the 
criminal US.  
Condemning the barbaric crime by the 
United States, Rouhani paid tribute 
to General Soleimani for his efforts to 
protect Iran’s territorial integrity and 
fight against terrorism and extremism 
in the region.
The White House and the Pentagon 
confirmed the assassination of General 
Soleimani in Iraq, saying the attack 
was carried out at the direction of US 
President Donald Trump.



US to pay for this 'terrorist' crime: Velayati
Top Adviser to Iranian Leader Ali Akbar Velyati warned the United States of the 
consequences of its terrorist measure against IRGC Quds Force commander.
“Martyrdom of General Ghasem Soleimani, to whom we owe most of our 
victories, will give a new life to the Resistance Front,” Velayati said.
“Americans and their mercenaries will pay for the consequences of this 
terrorist crime,” he added.With the support of regional countries, the Resistant 
Axis will take General Soleimani’s revenge, he said, adding that the path of the 
General will be followed with more resistance and authority.The IRGC announced in a 
statement on Friday morning that Major General Soleimani and al-Muhandis were martyred 
in the attack carried out by US helicopters. The Iraqi pro-government group also confirmed the incident.

 The Secretary-General of 
the Lebanese Hezbollah 
Resistance Movement 
Hassan Nasrallah reacted 
to the US assassination of 
General Soleimani in Iraq.
In a statement on Friday, 
Nasrallah said expressed 
condolences over the 
martyrdom of IRGC Quds 
Force commander General 
Soleimani and PMU deputy 
commander Abu Mahdi 
Al-Muhandis.He said that 
those in the Resistance Front 
will continue on General 
Suleimani’s path and raise 
his flag on all battlefields.He 
noted that taking revenge 
is a responsibility and an 
act of resistance.“American 
murderers will not achieve 
any of their aims through this 
great crime … however, the 
aims of Gen. Soleimani will 
be fulfilled by his brothers 
and sons in the Resistance.”
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A senior Israeli general says allegations by 
the regime’s officials about the possibility of a 
military strike against Iran are empty and Tel Aviv 
is in no position to launch a preemptive strike on 
the Islamic Republic.
“If we attacked Iran and Iran fired missiles at us, 
we must be so ready to win the war. However, we 
have not achieved this level of preparedness in 
past years…. Even if we launched such an attack, 
we would find ourselves alone afterwards and 
Iranians will give us an appropriate answer,” he 
said.The top Israeli general added that “such a war 
might be very long and painful. It is true that [the 
Israeli] government can make this decision, but I 
am not sure that it would have a successful result.”
Gilead added that even unilateral sanctions 
imposed by the US administration of President 
Donald Trump after Washington left a landmark 
nuclear deal with Iran – which is officially known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) – have failed to bring Iran to its knees.
He added that despite all pressures and sanctions, 
Israel and the US have failed to make Iran give up 
plans and “Iranians are marching ahead despite 
their dire economic situation.”
The general stated that recent remarks by Israel’s 
minister for military affairs Naftali Bennett to this 
effect were dangerous, adding, “With due respect, 
this is not a decision for the minister to make on 
his own, but it is for cabinet to make this call on 
the prime minister’s order and after consultation 
with the army.”On December 8, Bennett claimed 
that Iran was ”trying to establish a ring of fire 
around” Israel, adding, “It is already based in 
Lebanon and is trying to establish in Syria, Gaza 
and more."
Bennett noted that the regime had to increase 
its operations on the Syrian soil against what he 

called “Iranian targets.”
"We need to move from containment to attack,” 
he added, referring to the operations, which are 
already offensive in nature. “We say to Iran: Syria 
will become your Vietnam,” Bennett stated.
Bennett’s claim evoked a strong response from 
Iran with the Iranian Foreign Ministry spokesman 
warning that the Islamic Republic’s response 
to any such potential effrontery will make the 
occupying regime regret its acts.
 “Iran will deliver a crushing and regret-inducing 
response to any such aggressive or foolish acts,” he 
added, the Ministry reported on Monday.
Elsewhere in his remarks, Gilead said, “If we 
want to enter a faceoff [with Iran], we need to 
have fundamental support of and coordination 
with the United States. However, at the present 
time, there is no such coordination between 
Americans’ words and deeds…. When Iranians 
make advances, nobody does anything. They 
only reacted when an American security force 
was killed [in Iraq].”Gilead then accused Iran of 
being behind the recent protests outside the US 
embassy in Baghdad, which came in response to 
an earlier attack by US forces on five bases of Iraq’s 
Popular Mobilization Units in western Anbar 
province and neighboring Syria.He claimed that 
by organizing protests in front of the US embassy 
in Baghdad, Iran is trying to scare Americans, 
because Americans have bitter experiences with 
regard to their embassies in the past.
His allegation came despite the fact that Iran 
has categorically denied having any role in the 
incident outside the US embassy in Iraq.
Speaking in a public meeting on Wednesday, 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei strongly condemned the deadly 
American air raids that targeted the positions of 
Iraq’s Hashd al-Sha’abi forces, saying Washington 
is in fact taking revenge on the popular forces 
because of the key role they played in defeating 
the Daesh terror group.
“You are witnessing what they [the Americans] 
are doing in Iraq and Syria. They are taking 
revenge on Hashd al-Sha’abi because it paralyzed 
and [eventually] eliminated Daesh, which they 
[the Americans] had created and nurtured,” the 
Leader said.

In his condolence message, Larijani 
wrote, “I congratulate and condole the 
martyrdom of the brave and unique 
commander of the Islamic Revolution 
Guard Corps (IRGC) General Ghasem 
Soleimani and some of his courageous 
companions to Imam Zaman (PBUH), 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei and also the noble 
nation of Islamic Iran.”
General Ghasem Soleimani, as a dignified 
and prominent commander, was proud 
of all Iranian people who cared about 
the development and excellence of the 
country and eventually, he was attained 
martyrdom by the most vicious and cruel 

Israel regime and the United States.”
“The United States should know that the 
great nation of Islamic Iran has so far 
bestowed many martyrs in this way. We 
will not forsake the blood of our martyrs,” 
he stressed.
Today, the US government is the most 
hated regime in the world and the 
global arrogance should know that they 
will never be able to undermine the 
determined wills of the great commanders 
with their heinous crimes.”
Martyr General Soleiani was a brilliant 
epitome and model of these iron wills who 
was nurtured in the School of Islam, he 
reiterated.
Major General of Iran’s Islamic 
Revolution Guard Corps (IRGC) and 
Deputy Commander of the Iraqi Popular 
Mobilization Forces (the Hash al-Shaabi) 
Abu Mahdi Al-Mohandes, who were 
separately leaving Baghdad airport in two 
cars were targeted and assassinated early 
hours of morning on Friday.

Top Israeli general:Israel not capable of 
launching preemptive strike on Iran

Parl. speaker:Iranian nation not to forsake 
blood of its martyrs

Speaking in an interview with Israel’s FM103 radio 
station, Major General Amos Gilead, Executive Director 
of IPS Interdisciplinary Center Herzliya, noted that 
although a preemptive strike on Iran may seem to be a 
good idea, Israel has not created the prepared

Following the US attacks in Baghdad airport on Fri. which 
led to the martyrdom of Commander of IRGC Quds Brigade, 
General Ghasem Soleimani this morning, Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani said that the noble nation of Iran will not 
forsake the blood of its martyrs.

“The United 
States should 
know that the 
great nation of 
Islamic Iran has 
so far bestowed 
many martyrs 
in this way. We 
will not forsake 
the blood of our 
martyrs,”

 despite all 
pressures and 
sanctions, Israel 
and the US 
have failed to 
make Iran give 
up plans and 
“Iranians are 
marching ahead 
despite their dire 
economic situat

Trump faces major foreign policy 
challenges in 2020: Analysis
US President Donald Trump starts the new Christian 
year facing difficult foreign policy challenges while 
also dealing with a likely impeachment trial in the 
Senate and the responsibilities of his 2020 reelection 
campaign.
The US military is still engaged in America’s longest 
war in Afghanistan, while North Korea continues 
to pursue nuclear weapons, and tensions with Iran 
are simmering following Trump’s withdrawal from 
the international nuclear deal with Tehran, The 
Associated Press said in an analysis.
Add to that the nearly two-year trade war with China, 
ongoing tensions with Russia and Turkey over the US 
military intervention in Syria, and erratic ties with 
European and other longtime Western allies, the AP 
said in its report.
“Trump is not popular overseas, and being an 
impeached president who must simultaneously 
run for reelection could reduce the time, focus and 

political clout needed to resolve complex global 
issues like North Korea’s nuclear provocations,” the 
report said.
 “Some foreign powers could decide to just hold off on 
finalizing any deals until they know whether Trump 
will be reelected,” it added.
Trump, a self-proclaimed deal maker, is floundering 
as much internationally as he is domestically.
Trump himself has acknowledged the international 
challenges in a tweet on December 26.”It makes it 
much more difficult to deal with foreign leaders (and 
others) when I am having to constantly defend myself 
against the Do Nothing Democrats & their bogus 
Impeachment Scam. Bad for USA!”
For Trump, 2019 was also a disastrous year in foreign 
policy.Last year was marked by conflicts large and 
small and the US constantly got rebuked by friends 
and foes alike. In his third year in office, Trump 
continued to add more failures and controversies to 
his foreign policy scoreboard. The following are the 
most glaring examples:
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استارت آپ چنگال برای همیشه تعطیل شد 
 استارت آپ ســفارش غذای چنگال رســما تعطیل کرد و دیگر فعالیتی نخواهد داشت با این 
حساب و با ادغام ریحون و چیلیوری بازار سفارش آنالین غذا خلوت تر و دو قطبی ادامه پیدا 

خواهد کرد هر چند سهم بازار اسنپ فود میزان قابل توجهی بیشتر از رقیب خود است.
شــرکت ایده نگر باربد تجارت فعالیت خود را با نام تجاری چنگال از ســال 1395 در تهران 

آغاز کرد. این شرکت در ابتدا با شــماری از نیروهای زبده و باتجربه ایرانی و تیمی متشکل از 
فعاالن استارت آپی خارج از ایران شروع به کار کرد و در ادامه با تمرکز به شایسته ساالری شروع 

به گسترش تیم خود کرد. چنگال، با گسترش فعالیت خود در تهران، کیش، کرج و … سهم عمده ای 
در بازار سفارش آنالین غذا داشت.

استارت آپ چنگال در اخرین روز سال 2019 و با خروج سرمایه گذار خارجی محکوم به پایان دادن به عمر فعالیت خود در 
بازار استارت آپ های سفارش آنالین غذا شد، طبق شــنیده ها پایان کار این استارت آپ ربطی به ادغام دو شرکت ریحون و 
چیلیوری ندارد. گویا مهمترین دلیل پایان کار این اســتارت آپ عدم توانایی سرمایه گذاری خارجی بر روی چنگال به دلیل 

تحریم ها بوده است.

گرچه 93 درصد از این 
مادران قصد برگشتن تمام 

وقت به کارشان را دارند، 
اما تنها یک نفر از 4 نفر 

اقدام به انجام چنین کاری 
می کند، این افراد معموالً یا 
به شغل خود باز نمی گردند

،،

برترین ها
یادداشـــت

ISFAHAN
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  اما چرا بیشتر مادران، 
کارآفرینی را جزو یکی 
از گزینه های خود در نظر 

می گیرند؟
روز مادر که می شود بیشتر 
ما به دوران کودکیمان و زنی 
که ما را پرورش داده و بزرگ 
کرده است فکر می کنیم. بسیاری از مادران، 
بخصوص مادران نسل قبل، به خاطر آن 
که کودک خود را بزرگ کنند به کلی کار 
خود را کنار می گذارند و بسیاری از مادران 
نسل جدیدتر تا زمانی که کودکانشان کمی 

بزرگتر شوند، پیگیر هیچ شغل نیستند.
اگر آمارها صحیح باشند، زنان امروزی که 
جزو نیروی کار هستند و یک مسیر شغلی 
را دنبال می کنند، بعد از آن که مادر شدند 
از هر سه نفر یک نفر به طور دائم یا موقت 

شغل خود را ترک می کنند.
گرچه 93 درصــد از این مــادران قصد 
برگشتن تمام وقت به کارشــان را دارند، 
اما تنها یک نفر از 4 نفر اقدام به انجام چنین 
کاری می کند، این افراد معموالً یا به شغل 
خود بــاز نمی گردند یا این که به ســراغ 
شغل های پاره وقت می روند. تنها 9 درصد 

آنان خود اشغالی را انتخاب می کنند.
به همین دلیل اســت که فکر می کنیم 
کارآفرینی باید درصد باالتری را در میان 
مادرانی داشته باشــد که می خواهند به 

نیــروی کار بــاز  گردند. شــاید به طنز 
بتوان گفت که اکثر زنان به دلیل کســب 
مهارت هــای مادرانه، شایســته دریافت 

سمت کارآفرینی هستند.
 در واقع این جمله حاوی پیام اســت چرا 
که اکثر زنان که دوره ای به علت پرورش 
خانواده از شغل خود دور می مانند اغلب 
در مورد ورود مجدد به نیروی کار، احساس 
کمبود، عــدم آمادگی و عــدم اطمینان 
می کنند و تعداد بسیار کمی از آنان شرکت 

راه می اندازند و آن را اداره می کنند.
اما حقیقت این است که والدین می توانند 
زمینه های آموزشی ایده آلی را برای بیشتر 
مهارت های نرم که برای اداره یک کسب و 

کار الزمند، فراهم نمایند.
 

  مادرهــا ترس هــای واقعی و 
غیرواقعی را تجربه می کنند

وقتــی فرزند شــما بــه موقع بــه خانه 
برنمی گردد، یا مدت طوالنی جواب تلفن 
یا پیام شــما را نمی دهد آن موقع است 
که دیوانه می شــوید و تمام سناریوهای 
ترسناکی که ممکن است اتفاق بیافتند، به 

ذهنتان خطور می کنند.
این تجربه اغلب شبیه ترس های ساعت 
3 صبح اســت که گاه و بیگاه به سراغ هر 
کارآفرینــی می آید. این کــه یاد بگیریم 
تاریکترین ترس هایمــان را باور نکنیم و 
ضمن پیش رفتن، شک و تردیدها را از خود 
دور نماییم، یکی از مهمترین مهارت های 
نرمی است که بنیانگذار یک شرکت باید از 

آن برخوردار باشد.
 درســت ماننــد والدین، گاهــی اوقات 
ترس هــای ما خیالی یا فرضی نیســتند 
بلکه علت آن هــا بحران ها یا اضطرارهای 

واقعی هستند.
اما واقعیت این است که بدترین بحران  هایی 
که ممکن اســت هنــگام راه اندازی یک 
شرکت با آن مواجه شوید احتماالً هرگز 

به پای ترس هایــی که مــادران هنگام 
مریضــی ســخت فرزندانشــان تجربه 
می کنند، نمی رســد. به عنوان یک مادر 
و یک کارآفرین، بایــد بدانیم که چگونه 
ترس هایمان را از خود دور کنیم تا بتوانیم 

روی کارهایی تمرکز کنیم کــه اثرات و 
نتایج منفی کارهای اضطراری را کاهش 

می دهند.
 

  مادران، کارگزاران تمام و کمال 

صلح هستند
شاید مادرها فکر کنند که واقعاً شایستگی 
کارآفرین شــدن را ندارند، اما آن دسته 
ازمهارت هایی که می تــوان از مذاکره با 
کودکان نوپای کامــاًل غیرمنطقی و خود 
محور و به لحــاظ احساســاتی ناپایدار 
آموخت، در واقع همان مهارت هایی هستند 
که برای مواجه شدن با افراد مختلف هنگام 
تاسیس یک شرکت الزمند. وقتی چالش ها 
به رفتارهای غیرمتعارف کودکان اضافه 
می شوند، معموالً این مادران هستند که 
می توانند با ترفندهای مخصوص خودشان 
راهکارهایی را برای حل مسئله پیدا کنند.

 همین مهارت های نرم مادرانه که هنگام 
مذاکره صلح با کودکان نوپای غیرمنطقی 
به کار گرفته می شوند، می توانند در محدود 
کردن احساسات و خشــم در محل کار 

بسیار مفید باشند.    
 

  مادران، استاد جمع آوری سرمایه 
و سازماندهی هستند

مادری تعریف می کرد که بعد از گذشت 
چند ماه از حضور فرزندش در مدرســه 
متوجه می شــود که آن مدرســه هیچ 
بودجه ای برای کارهــای فوق برنامه مثل 
اردوهای تفریحــی و علمی دانش آموزان 
ندارد. بعد از گذشــت چند روز این مادر 
توانســت ضمن تعامل با مــادران دیگر 
انجمنی تشکیل دهد و با کمک و مشورت 
آنان و یافتن برخی راهکارها، سرمایه الزم 

برای مدرسه را فراهم کند.
 تالش های این زن به عنــوان مادر برای 
کمک به مدرسه فرزندش می تواند به همان 
مهارت هایی بیانجامد که برای جمع آوری 
ســرمایه برای راه اندازی یک استارت آپ 

الزمند.
یکی از بهترین هدیه های مــا به مادران 
می تواند حمایت از آنان باشد تا هر طور که 
می خواهند و برای خود مناسب می دانند 
به نیروی کار بازگردند، به طور حتم آن ها 
بسیار شایســته تر از آن هستند که تصور 

می شود.

 چرا اکثر مادران می توانند کارآفرین باشند؛

دنیای کارآفرینی مادرانه

بدترین بحران  هایی 
که ممکن است هنگام 
راه اندازی یک شرکت 

با آن مواجه شوید 
احتماالً هرگز به پای 

ترس هایی که مادران 
هنگام مریضی سخت 

فرزندانشان تجربه 
می کنند، نمی رسد

امروزه که کار و فعالیت شکلی نو به خود گرفته است و 
به سوی خوداشتغالی و خودکارفرمایی پیش می رود، 
کارآفرینی و کارآفرینــان می توانند نقش کلیدی در 
توسعه جوامع داشته باشــند و در این میان موفقیت 
زنان کارآفرین در جامعه هم موجب سودهای اقتصادی 
می شود و هم منافع فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد. 9 
درصد مادران وقتی می خواهند دوباره به کار باز  گردند، 

اقدام به راه اندازی کسب و کار می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:
مردم در بیمه های 

عمر سرمایه گذاری 
کنند

رئیــس کل بیمــه مرکزی، 
خرید بیمه های عمر و زندگی 
را روشی برای سرمایه گذاری 
مطمئــن دانســت و گفت: 
ویژگی بیمه زندگی این است 
که هر فــردی به هــر اندازه 
می تواند در یک بــازه زمانی 
مشخص، سرمایه گذاری کند.

غالمرضــا ســلیمانی با بیان 
اینکه تمرکز بیمــه مرکزی 
در گســترش بیمه های عمر 
و زندگی اســت، گفــت: در 
مواردی که قانون یک بیمه را 
همچون شخص ثالث، اجباری 
تعیین می کند، طبیعی است 
که شرکت های بیمه راحت تر 
می تواننــد مشــتری جلب 
نمایند، امــا مهمترین نکته 
برای شرکت های بیمه ای، در 
رشد بیمه های اختیاری این 

شرکت ها است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: 
در این میان، بیمه زندگی یک 
بیمه اختیاری است که بر این 
اســاس، تاکید بیمه مرکزی 
شکل گیری شرکتهای بیمه 
تخصصی از جمله شــرکت 
بیمه زندگی است که بتوانیم 
عماًل بیمه زندگی را در جامعه 
گســترش دهیم و این کاری 
بسیار با ارزش و پیچیده است 
که باید با روش هــای نوین، 
مردم و خانوارهــا را ترغیب 

به استفاده از این بیمه نماید.
وی در خصــوص متوســط 
مبلغی کــه هر خانــوار باید 
برای خریــد بیمــه زندگی 
بپردازد، تصریــح کرد: دقیقاً 
مزیت بیمه زندگــی به این 
نکته اســت که هر فردی به 
هر انــدازه کــه می تواند در 
یک دوره زمانی مشــخص، 
مبلغــی را ســرمایه گذاری 
کــرده و از مزیت هــای آن 
بهره مند می شــود؛ به نحوی 
که پرداخــت از حداقل 30 
هزار تومان وجود دارد تا حتی 
ساالنه 5 تا 10 میلیون تومان 
هم قابلیت ســرمایه گذاری 

وجود دارد.
سلیمانی گفت: افراد هر چه 
ســرمایه ارایه کنند، با سود 
و بازده مناســبی و با توجه به 
یک برنامه زمــان بندی، در 
پایان دوره مبالغ مشخصی را 

دریافت می کنند.

مهر
گــزارش
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استارت آپ

استارت آپ ها می توانند تا 40 میلیارد تومان از صندوق فناوری تسهیالت دریافت کنند

معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی از تاسیس 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت مخابرات استقبال کرد و 
گفت: اگر این صندوق راه اندازی شود صندوق نوآوری و شکوفایی با آن همکاری 

خواهد کرد.

 دکتر سیاوش ملکی فر در سمینار معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به اعضای 
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران، با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی برای 

همکاری با صندوق های جدید پژوهش و فنــاوری آمادگی دارد، 
گفت: اگر صندوق پژوهش و فناوری جدید در حوزه صنعت مخابرات 
راه اندازی شــود صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خواهد کرد. 
صحبت های ابتدایی نیز با اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
و سندیکای مخابرات انجام شده اســت زیرا ما به منابع مالی بخش 
خصوصی برای حمایت از فناوری ها در اکوسیستم نوآوری نیاز داریم.

وی به شــیوه های تامین مالی در اکوسیســتم نوآوری کشور اشاره 
کرد و گفت: ســه گونه شــیوه تامین مالی در این اکوسیستم وجود 
دارد که شامل تسهیالت یا وام است که از طرف نهادهای حمایتی، 
وام کم بهره تر از نرخ مصوب 18 درصد کمتر وجود دارد. شیوه بعدی 
توانمندسازی یا حمایت بالعوض است که فناوران به این حمایت نیاز 
 VC دارند و در نهایت شیوه دیگر تامین منابع مالی، سرمایه گذاری یا
است که شرکت های سرمایه گذار از نوع حقوقی و مدنی با فناور شریک 
می شوند و به ازای جذب منابع مالی، بخشی از سهم شرکت یا درآمد 
حاصل از فروش محصول را با سرمایه گذار شریک می شوند. سرمایه گذار 

نیز در مواردی که توجیه اقتصادی وجود داشته باشد مشارکت خواهد کرد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این صندوق از ابتدای تولید نمونه 
صنعتی با تسهیالت نمونه سازی با شرکت های دانش بنیان همراه خواهد شد، گفت: در 
ابتدای ایجاد این نهاد، قید کمک به شرکت های دانش بنیان لحاظ شد و امروز شرکتی 
دانش بنیان محسوب می شــود که یک نمونه محصول  های تک آزمایشگاهی مبتنی بر 

تحقیق و توسعه ساخته باشد.
ملکی فر به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: هر 

شب معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری لیست بروزرسانی شده شرکت های دانش 
بنیان را در اختیار ما قرار می دهد که امروز تعداد آنها به 4727 شــرکت رسیده است که 
بیشترین فراوانی به شرکت های حوزه الکترونیک و بعد از آن به حوزه سالمت اختصاص 

دارد.
وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شــکوفایی قید دانش بنیان دارد و تنها شرکت هایی که 
نمونه آزمایشگاهی یا محصول تولیدی دانش بنیان مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته 
داشته باشند و طراحی و ساخت آن در داخل بوده و یا بومی سازی شده باشد می توانند از 

خدمات ما استفاده کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی راهکار بهره گیری شرکت های غیر دانش بنیان 
از خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری را استفاده آنها از خدمات صندوق های پژوهش و 
فناوری عنوان کرد و گفت: شرکت هایی که دانش بنیان نیستند می توانند از خدمات صندوق 
پژوهش و فناوری یعنی ارائه تسهیالت، ضمانت نامه و سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده 
کنند. بر همین اساس از اسفندماه سال گذشته مبلغ 400 میلیارد تومان از سوی صندوق 
نوآوری و شکوفایی به صندوق های پژوهش و فناوری اختصاص داده شد تا به شرکت هایی 
که قید دانش بنیان ندارند، کمک کنند. بنابراین شرکت هایی که دانش بنیان نیستند مانند 
استارت آپ ها بسته به سایز و ابعاد طرح خود می توانند بین 1 تا 40 میلیارد تومان از صندوق 

پژوهش و فناوری تسهیالت دریافت کنند.
ملکی فر در پایان درباره تعداد صندوق های پژوهش و فناوری در کشــور نیز خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر 38 صندوق پژوهش و فناوری به صورت استانی برای ارائه خدمات به 
جغرافیای خاص و صندوق های موضوعی مانند صندوق نانو، برق و انرژی، تجهیزات پزشکی 
و پرشین دارو وجود دارد. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دبیر کارگروه نظارت 

بر صندوق های پژوهش و فناوری است و در این زمینه نقش رگوالتوری را بر عهده دارد.

صندوق نوآوری و شکوفایی
گــــــزارش
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شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه 290-5 مورخ 98/8/6 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری بهره برداری یکساله از 17 عدد پایه بنر تبلیغاتی سطح شهر قهدریجان به افراد حقیقی 
یا حقوقی واجد شرایط که باالترین قیمت پیشنهادی را به شهرداری ارائه دهند اقدام نماید. لذا از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا قیمت پیشنهادی خویش و همچنین دیگر 

مدارک شرکت در مزایده را با در نظر گرفتن شرایط ذیل در پاکات) الف و ب (پلمب نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز از نشر آگهی چاپ دوم، تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در دایره حراست شهرداری نمایند.
شرایط مزایده:

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در مزایده به دبیرخانه شهرداری رسیده یا مشروط یا مبهم یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
2- متقاضیان می بایست مبلغ 20/000/000 بیست میلیون ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0224161331006 واریز و رسید آن را در پاکت الف تحویل نمایند.

3- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 98/11/3 با حضور اعضا کمیسیون معامالت شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز، قرائت و رسیدگی می شود.
4- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگی قبلی در کمیسیون فوق الذکر بالمانع می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

7- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی را بنمایند.
8- سایر اطالعات و جزییات مربوط به این معامله در اسناد مزایده مندرج است

نوبت اول

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى:  ارائه مدارك ذیل به همراه فرم مربوطه جهت ارزیابى در کمیته فنى بازرگانى الزم مى باشد. 

1) تصویر صفحه  اول اساسنامه شرکت، آگهى تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 
2) تصویر پروانه ساخت از مراجع ذیصالح مرتبط در غیر این صورت سایر مدارك بررسى نخواهد شد. 

3) ارائه مستندات مبنى بر ساخت چیلر هوا خنک توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه 
متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه 

4) ارائه چهار مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تایید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش 
5) اعالم کتبى تعداد کل چیلر هوا خنک ساخته و راه اندازى و در حال بهره بردارى که توسط متقاضى انجام گردیده است 

7) اعالم کتبى مدت زمان گارانتى حداقل 12 ماه پس از راه اندازى  6) اعالم کتبى زمان تحویل  دستگاه موضوع مناقصه   
8) معرفى نمایندگى رسمى و معتبر در سطح شهر اصفهان مستقر و در حال فعالیت مى باشد. 

9) اعالم کتبى زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازى که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگى یا تولید کننده ارائه خواهدشد. 
10) متقاضیانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید رضایت مندى مدیریت امور فنى دانشگاه را در زمینه دستگاه هاى فروخته شده و خدمات پس از 

فروش شرکت را ارائه نمایند. 
11) ارائه پیشنهاد فنى دقیق و کامل شرکت جهت بررسى و ارزیابى در کمیته فنى و بازرگانى دانشگاه 

12) گواهى بازدید یکى از اعضاى هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 325,000,000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس http://www.setadiran.ir  از روز چهارشنبه 

مورخ 1398/10/4 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 تا ساعت 19 مى باشد.

براساس مصوبه شماره 5/788 مورخ 98/07/24 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى در نظر دارد مدیریت 
فرهنگسراى غدیر واقع در فالورجان، خیابان آزادگان، جنب ساختمان آتش نشانى را طبق شرایط زیر براساس قیمت 

کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت یکسال واگذار نماید. 
- قیمت پایه اجاره فرهنگسراى غدیر براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 12,000,000 ریال (دوازده میلیون ریال) مى باشد که باالترین 

مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/10/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند. 
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.  روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

شهردارى فالورجان

نوبت اول

شناسه: 711876شناسه: 711830

آگهـى مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید یک دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت 
واقعى 80  تن تبرید جهت بیمارستان عیسى بن مریم (ع) و انجام کلیه تعهدات 

آگهـى مزایـده

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

نوبت دوم
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