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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در دیدارعضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعاالن اقتصادی  عنوان شد؛   

فرصت بلغارستان ، مهلتی مغتنم

لزوم هموار شدن راه 
صادرات برای همه

اگر یک جوان امــروزی بخواهد 
محصولــی را کــه عمدتــا از 
تولیدات خود یا اهالی شــهر و 
روستایشان اســت را به صورت 
مســتقیم خودش صادر کند و 
به دســت دالالن و واسطه گران 
ندهد، هزاران ســد و مشکل را 
باید از ســر راه خود بردارد. ارائه 
ســند ملکی تجــاری معتبر یا 
اجاره نامه محضــری آن، عدم 
سو پیشینه ، اظهار نامه مالیاتی، 
 حســن اعتبار و .... که هر کدام
 ماه ها طول می کشــد تا از پیچ 
و خم ایــن ادارات بیرون بیاید و 
به دست فرد برسد. تأثیرگذاری 
عواملی مختلفــی همچون امور 
بانکی، نــرخ ارز، تأمیــن مالی 
صادرات، بیمه هــای صادراتی، 
مشــوق های صادرکننــدگان، 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
حمل ونقل، زیرساخت ها و قوانین 
حمایتی داخلــی و بین المللی 
موجب شده تا همیشه یک پای 
صادرات کشور بلنگد و به دلیل 
عدم هم بستگی نهادهای مختلف 
و یا مشکالت خارجی نتوانسته ایم 

هیچگاه به ...

بازار اصفهان چقدر ایمن 
است؟

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به نصب 128 عدد 
شیر هیدرانت در بازار اصفهان برای تامین ایمنی 
در زمان آتش سوزی، گفت: متاسفانه سدمعبر 
 کسبه بازار مانع عبور نیروها و موتورسیکلت های

 امدادی در زمان وقوع حادثه شده است.    
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به خبر 
تلخ حریق بازار تبریز، اظهار کرد: بازارها، دارای 
محیط بسته هستند و به سبک قدیمی ساخته 
شده اند، جنس سقف آنها از چوب است چراکه 
در گذشــته به جای تیرآهن هایــی که اکنون 
برای ساخت سقف استفاده می شود از تیرهای 
 چوبی برای ساخت سقف اســتفاده می کردند

 که...

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    این کمیته آماده ارایه اطالعات و مشاوره به فعاالن اقتصادی استان اصفهان برای تجارت با بلغارستان و سایر کشورهای مرتبط با این کشور است و ظرفیت تبدیل به اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
بلغارستان دارد.

بازار طال و سکه  98/2/22 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,850,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
5,035,0004,860,000جدید

2,820,0002,650,000نیم سکه

1,830,0001,700,000ربع سکه

1,000,000960000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18454,313434921 عیار

یک گرم طالی 
19439,535439,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

در ایــن میان کارشناســان 
پیشــنهادات مختلفــی در 
خصوص روش حذف صفر از 
پول ملی دارنــد به طوری که 
عده ای به حــذف مضربی از 
عدد سه و برخی دیگر به حذف 
مضربی از چهــار صفر اعتقاد 
داشته و دارند. اما مسئله قابل تأمل تردیدهایی 
است که همیشه درباره اجرای چنین طرحی 
وجود داشته و هیچ وقت مشخص نشد که این 
سیاست در ایران چه آثار و تبعاتی می تواند 
داشته باشد. امسال این مصوبه در شرایطی 
دوباره از سوی دولت اعالم شده است که اغلب 
کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به آن 
دیدگاهی مثبت ندارند و آن را طرحی کارآمد 
نمی دانند. بســیاری بر این باورند که دولت 
باید در زمانی مناســبت تر، برای حذف چند 
صفر از پول ملی اقدام می کرد زیرا طرح فعلی 
تأثیرگذاری چندانی بر فضای اقتصادی جامعه 
نخواهد داشت و حتی مشکالت بسیاری را در 
بازار و در بخش پرداختی ها به وجود می آورد.

مسلماً نخستین پرسشی که در مواجهه با ارائه 
این طرح، وجود دارد اینکه آیا حذف صفر از 
پول ملی منجر به بهبود شــرایط اقتصادی 
کشور و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد 
یا اینکه فقط به ایجاد تغییر در ظاهر اقتصاد 
می پردازد؟ و آیا حذف چهار صفر در شرایط 
فعلی می توان وضعیــت نقدینگی و کاهش 
ارزش پول ملی را سروسامان دهد و اوضاع را 

بهبود ببخشد؟

توهم تورمی در کشور
دراین باره کمیل طیبی، پژوهشگر پژوهشکده 
پولی و بانکــی می گوید: بعضاً بــرای اینکه 
دولت ها بتوانند حجم زیاد نقدینگی در کشور 
را کنترل کنند و مانع از کاهش ارزش پول ملی 
شوند، تصمیم می گیرند صفرهای پول ملی 
خود را بردارند. البتــه این اقدام صرفاً یکی از 
راهکارهای مقابله با تورم و نقدینگی و کاهش 
ارزش پول ملی است. وی می افزاید: این گونه 
می توانند مجدداً یک ارزش قابل توجهی به 
پول ملی خود بدهند. ولی از طرف دیگر هم  
باید در نظر داشت که کاهش ارزش پول ملی و 

افزایش نقدینگی در کشور موجب می شود که 
یک توهم تورمی در کشور ایجاد شود.

این عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان 
تشریح می کند: من در شــرایط فعلی اصاًل 
موافق چنین تصمیمی نیســتم و به نظرم 
اصاًل به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. زیرا این 
کار باعث به وجود آمــدن یک توهم تورمی 
می شــود. به عنوان مثال، فرض کنید کرایه 
تاکســی 1۰ هزار ریال است و وقتی ما چهار 
صفر را حذف می کنیم، کرایه تاکسی به یک 
تومان می رسد و احتماالً مجبور می شوند که 
حدود ۵۰ درصد این نرخ را افزایش دهند و 
این خودش یک تورم جدید ایجاد می کند؛ 
بنابراین با توجه به اینکه ما در شرایط فعلی 
نیازمند یک ثبات اقتصادی هستیم، می توانیم 
از راهکارهای دیگری برای افزایش ارزش ریال 
و کاهش نقدینگی اســتفاده کنیم که بارها 

درباره آن ها صحبت شده است.
طیبی خاطرنشان می کند: زمانی می توانیم 
به آثار مثبت برداشت صفرها امیدوار باشیم 
که یک بخش تولید داخلی بسیار قوی داشته 
باشیم و این بخش بتواند ارزش به دست آمده 
را تقویت کند. ولی در شرایطی که هم تورم 
داریم و هم رکود، نمی توانیم امیدوار باشیم که 

تولید از ارزش پول ملی حمایت کند.

حذف صفرها در شــرایط فعلی بدون 
تأثیر است

سیدناصرموســوی الرگانــی عضو هیئت 
 رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 

بیان می کند: در دولت هــای نهم تا یازدهم، 
موضوع حذف صفرها از پول ملی مطرح بود 
اما هیچ گاه اجرایی نشد. چون با چنین اتفاقی 
باید همه اسکناس ها و سکه ها تغییر کند که 
هزینه  سنگینی به کشور تحمیل می شود و 
اگرهم چهار صفر را از پول ملی حذف کنیم و 
اسکناس را عوض نکنیم اقدامی انجام نداده ایم. 
وی تصریح می کند: در مجموع حذف صفر به 
منظور تقویت ارزش پول ملی انجام می گیرد 
افرادی که درصدد اجرای این طرح هستند 
می خواهند جایگاه ازدست رفته ارزش پول 
ملی را بازگردانند اما با توجه به افت بســیار 
ارزش پول ملی، اقداماتی این چنینی تأثیری 
نخواهد داشت. نماینده فالورجان در مجلس 
شــورای اســالمی بیان می کند: قطعاً برای 
تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان مصوبه 
مجلس نیاز است و دولت باید مجوز این تغییر 
را از مجلس و شورای پول و اعتبار دریافت کند. 
به این ترتیب که پس از ارائه الیحه از ســوی 
دولت به مجلس، کارشناسان اقتصادی مرکز 
پژوهش ها و دیوان محاســبات و نمایندگان 
مجلس به بررسی کارشناســانه و دقیق این 
الیحه می پردازند پــس  از آن باید در صحن 
علنی تصویب و به تائید شورای نگهبان نیز 
برسد. به گفته موسوی الرگانی در صورتی که 
چنین طرحی اجرایی شود نمی توان مشکل 
معیشتی مردم و مشکل اقتصادی کشور را حل 
کنیم. زیرا مشکالتی که سیل بر جای گذاشته 
به عالوه معضالت اقتصادی کشور شرایطی را 
ایجاد کرده است که عملیاتی شدن این گونه 

طرح ها نمی تواند، پاسخ گو باشند.

صفرهای رقصان پول ملی؛ از گذشته تا امروز

زمانی می توانیم به 
آثار مثبت برداشت 

صفرها امیدوار باشیم 
که یک بخش تولید 
داخلی بسیار قوی 
داشته باشیم و این 
بخش بتواند ارزش 

به دست آمده را 
تقویت کند.

حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد پولی جدید، طرحی است که سال هاست در دستور کار دولت ها قرارگرفته و هنوز در مرحله طرح باقی مانده و 
ابتدای امسال نیز برای چندمین بار روی میز کار دولت قرار گرفته است.  20 سال پیش بود که با متالطم شدن شرایط اقتصادی، کارشناسان بانک مرکزی 
پیشنهادی مبنی بر حذف صفر از پول ملی را مطرح کردند و پس  از آن نیز با ارائه طرح هایی دیگر سعی در اصالح پول ملی داشتند اما هیچ گاه به مرحله اجرا 
نرسید، مدتی این موضوع مسکوت ماند تا اینکه سال گذشته گمانه زنی هایی راجع به آن صورت گرفت اما امسال، رییس بانک مرکزی از ارائه الیحه حذف 

صفر از پول ملی به دولت خبر داد و گفت امسال نگاه به این مهم از هر سال جدی تر است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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اندر مصائب رمز دوم یکبار مصرف؛؛   

بانک ها، دارندگان گوشی های 
غیرهوشمند را فراموش کردند

 بیشتر بانک ها برای فعال سازی ساز و کار دریافت رمز دوم 
یکبار مصرف به تولید نرم افزارهای ویژه گوشی های هوشمند 

اقدام کرده اند و در این میان، مشتریانی را که گوشی های ساده و 
غیرهوشمند دارند، به فراموشی سپرده اند.

 بر اساس اعالم بانک مرکزی، رمزهای دوم ایستا که در خریدهای اینترنتی 
کاربرد دارند، فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار دارند و از ابتدای خرداد امسال ...



لزوم هموار شدن راه 
صادرات برای همه

ادامه از صفحه یک:
... پتانســیل های واقعی کشور در 
حوزه صادرات دست یابیم اما برخی 
به راحتی از این موانع عبور کرده 
و درصد باالیی از حجم صادرات و 
واردات کشور را در دست گرفته اند. 
جالب اینجاست این افراد حقیقی و 
حقوقی طی ماه های اخیر با گران 
شــدن دالر میزان صادرات بسیار 
خوبی داشته اند اما حاضر نیستند 
دالرهای حاصل از ایــن کار را به 
چرخه اقتصــاد بازگردانند و هیچ 
مرجع قانونی نیز تا کنون نتوانسته 

از این کار جلوگیری کند! 
چطور می شــود وقتی یک جوان 
بخواهد محصولــی را صادر کند 
هــزاران مشــکل دارد و چندین 
مدرک بــرای بازگــردان ارز باید 
ارائه دهد اما بقیه خیر؟ مگر صادر 
کنندگان فعلی وقتی می خواستند 
کارت بازرگانی بگیرند و یا ساالنه 
تمدیدش کنند بــا قوانین حاضر 
 این کار را نکردند تا اکنون توان این 
بی نظمــی اقتصادی را نداشــته 
باشــند؟ چرا قوانین صــادرات و 
واردات برای برخــی به محکمی 
ایجاد می شــود ولی برای بعضی 

افراد خیر؟!
یکی از مشــکالتی که بــرای باز 
پس گرفتن ارز حاصل از صادرات 
 وجــود دارد، مداخلــه برخــی 
شرکت های دولتی و یا وابسته به 

دولت در امر صادرات است. 
شرکت های بسیاری در امر صادرات 
فعالیت دارند که متاسفانه به دلیل 
نبود آمار دقیقــی از وضعیت این 
شرکت ها،مشخص نیست ارگان 
پشتیبانی از این شرکت ها کدامند؟ 
عدم برخط بــودن اطالعات این 
شرکت ها باعث شــده بی نظمی 
در امــر صادرات گســترش یابد. 
شرکت های دولتی متولد می شوند 
گاهی در هم ادغام می شوند و گاهی 
هم به علت ورشکســتگی ابطال 
می شوند که این اطالعات به صورت 
آنالین در اختیــار صاحبنظران و 
سیاســتگذاران قرار نمی گیرد. تا 
متوجه شویم کدام شرکت ارز را به 
سامانه پس نداده است. متأسفانه  
محرمانــه ماندن اطالعــات این  
شــرکت ها ضعف بزرگی را برای 
تصمیم گیری های  در این زمینه  به 
وجود آورده است در حالی که این 
اطالعات محرمانه نیست و باید به 
مدیران اقتصادی ابالغ شود. تا این 
مدیران با برنامه ریزی بهتری ،دیگر 
شــرکت های دولتی و خصوصی 
 را در امــر صــادرات راهنمایــی 

کنند.
در خصوص باز نگرداندن ارزهای 
صادر کنندگان تنها تصمیمی که 
گرفته شده این اســت که این افرا 
از معافیت هــای مالیاتی محروم 
 شوند. در اینجا نیز دو سوال مطرح

 می شــود. اول اینکه افرادی که 
 به ایــن راحتی از قانــون تخطی 
می کننــد و ارزها را به سیســتم 
اقتصادی کشور باز نمی گردانند، 
آیا مالیــات هم می دهنــد؟ یا از 
 دادن مالیات هم به راحتی سر باز

 می زنند؟! و سوال دوم که می توان 
مطرح کرد این است که سود کدام 
بیشتر اســت؟ برگرداندن ارز و یا 
فروختن آن به بانک ها با نرخ دولتی 
و معاف شــدن از مالیات ناچیز؟ و 
یا فروختن ارزهــای صادراتی در 
بازار آزاد با چند برابر قیمت دولتی 
و دادن مالیات ناچیز؟ مسلما اگر 
قانون و وجدانــی برای جلوگیری 
از این کار وجود نداشــته باشد هر 
عقل سلیم و اقتصادی گزینه دوم 
را انتخاب می کند و ارزها را در بازار 
آزاد به فروش می رساند، حتی به 

بهای دادن مالیات.

اقتصاد استان
02
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ذخیره سد زاینده رود به 46 درصد حجم مخزن آن رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به 646 میلیون 

مترمکعب معادل 46 درصد حجم کلی این مخزن رسید.
حسن ساسانی افزود: روند افزایشی ذخیره سد زاینده رود در مقایسه با سال گذشته همچنان ادامه 

دارد، اما آب ذخیره پشت سد نسبت به دوره زمانی متوسط بلندمدت)44 ساله(40 درصد کمتر است.
وی ورودی فعلی سد زاینده رود را 176 و خروجی آن را 93 مترمکعب بر ثانیه اعالم کرد.

معاون آب منطقه ای اصفهان، مقدار بارش ها از ابتدای ســال آبی جاری)مهر 97( تاکنون در سرشاخه 
های زاینده رود را 2 هزار و 135 میلی مترمکعب اعالم و تصریح کرد: این مقدار نسبت به دوره زمانی متوسط 

بلندمدت60 درصد بیشتر بوده است.
ساسانی با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آب سطحی و زیرسطحی در منطقه مرکزی 
کشور در سال های اخیر، بارش های ماه های گذشته نمی تواند خشکسالی ها را جبران کند، بنابراین مصرف بهینه مایه حیات همچنان به 
عنوان یک اصل محسوب می شود.وی گفت: تصمیم گیری برای ادامه جریان یا قطع جریان زاینده رود پس از20 خرداد امسال بر مبنای 

نظر شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود خواهد بود.

کاشان در جایگاه نخست پرداخت تسهیالت رونق تولید
 ســال گذشــته بیش از یکصد میلیارد تومان تســهیالت رونق تولید در کاشــان پرداخت

 شد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کاشــان گفت: سال گذشــته یکصد میلیارد ریال 
 تسهیالت رونق تولید در کاشــان پرداخت شد که توانســتیم رتبه اول را در  اصفهان کسب 

کنیم .
مجید برازنده با اشاره به اینکه  در خواست شهرستان بیش از 670 میلیارد تومان بوده است افزود: 

شهرستان کاشان قابلیت های بسیار خوبی در صنعت دارد.
  وی با بیان اینکه  سال گذشــته108 فقره  جواز تاسیس واحد  تولیدی توســط این اداره صادر شده است 

 خاطر نشــان کرد: این واحدهای تولیدی با سرمایه گذاری766 میلیارد تومان اشــتغال  بیش از 4000 نفر را فراهم 
می کنند.

  برازنده افزود: هم اکنون 828 واحد تولیدی  با اشتغال بیش از 24 هزار  و پانصد  نفر  در شهرستان کاشان مشغول به فعالیت 
هستند.

کوثر بابایی
ســرمقالـه
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خـــبــــر

کاهش قیمت گوشت قرمز در اصفهان

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان گفت: در حال 
حاضر گوشــت قرمز در اصفهان چند نرخی شده است، 

همچنین گوشت های وارداتی به استان در کاهش نرخ این محصول اثرگذار 
بوده است.

اصغر پورباطنی با اشاره به کاهش جزئی نرخ گوشت قرمز در اصفهان، اظهار کرد: دلیل 
کاهش قیمت گوشت قرمز، بیشتر شدن ورود دام به اصفهان و همچنین کسادی بازار 

است.
وی تاکید کرد: عامل مهم کاهش و ثبات نسبی نرخ گوشت در اصفهان رکود بازار است، 
البته با افزایش نرخ دالر و با احتمال صادرات گوسفند، قیمت گوشت قرمز دوباره افزایش 
خواهد یافت، از سوی دیگر هر ساله در این فصل، گوسفند فراوان تر است و با توجه به بارش 

های اخیر و چرای دام، عشایر دام بیشتری را برای فروش، وارد بازار می کنند.
نایب رئیس اتحادیه گوشــت قرمز در اصفهان با بیان اینکه دام مــورد نیاز اصفهان از 
استان های کردستان، لرستان، همدان، مالیر، تبریز، ایالم تامین می شود، افزود: از سوی 
دیگر ورود دام و گوسفند از دیگر استان ها به اصفهان آزاد شد که این موجب کاهش قیمت 

گوشت قرمز در ماه رمضان شد.
وی افزود: در حال حاضر گوشــت قرمز در اصفهان چند نرخی شــده اســت، همچنین 

گوشت های وارداتی به استان در کاهش نرخ این محصول اثرگذار بوده است.
پورباطنی تاکید کرد: در حال حاضر میزان ورود دام به استان با میزان نیاز مردم اصفهان برابری 

می کند و موجب کاهش دو درصدی قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان شده است.
وی با اشاره به نرخ انواع گوشت در اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ گوشت گوساله 
مخلوط در اصفهان 88 هزار تومان، گوشت گوساله خالص 90 هزار تومان و گوشت گوساله 
سفارشی 95 هزار تومان است، همچنین قیمت گوشت گوساله درجه دو 75 تومان و گوشت 
گوساله درجه یک بین 80 تا 90 هزار تومان و سفارشــی آن با نرخ 100 هزار تومان توزیع 

می شود.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان ادامه داد: نرخ گوشت شتر با کوهان 90 هزار 

تومان و گوشت شتر بدون کوهان 100 هزار تومان است.
وی در خصوص توزیع گوشت های وارداتی در اصفهان، گفت: حدود 6 روز پیش یک هواپیما 
گوشت گوسفند از قرقیزستان وارد ایران شد که از 80 تن گوشت قرمز وارداتی در استان، 
حدود 9 تن آن در سطح قصابی ها توزیع شد، همچنین بقیه گوشت وارداتی در تعاونی های 
کارمندان، فروشگاه های کوثر، رفاه، کوروش توزیع و موجب تنظیم بازار این ماده پروتئینی 

شد. ایمنا
خـــبــــر

بلغارستان از نظر نرخ 
مالیات و دستمزد مزیت 

ویژه برای سرمایه 
گذاری در بین کشورهای 
اروپایی دارد و قیمت تمام 

شده محصوالت در این 
کشور ارزان تر از سایر 

کشورهای اروپایی است.

در دیدارعضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعاالن اقتصادی  عنوان شد؛   

فرصت بلغارستان ، مهلتی مغتنم

مسئول کمیته روابط تجاری ایران و بلغارستان گفت: بلغارستان 
فرصتی مناســب برای بازرگانان ایرانی با هدف ورود به بازار 
کشورهای اروپای شرقی و غربی است و نزدیکی جغرافیایی 
این کشور و امکان ارسال بار زمینی مزیت تجارت با این کشور 
را دوچندان می سازد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اصفهان،سعید هادئی در دیدار با عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان و  جمعی از فعاالن اقتصادی  در تاالر هیات نمایندگان   
تصریح کرد:ارتباط با شرکت های بلغاری می تواند زمینه حضور 
آسان تر در بازارهای اروپایی فراهم کند و شرکت های ایرانی می 
توانند زمینه حضور شرکت های بلغاری در منطقه خاورمیانه را 

فراهم سازند.

اخباراصفهان
گـــزارش
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    این کمیته آماده ارایه اطالعات و مشاوره به فعاالن اقتصادی استان اصفهان برای تجارت با بلغارستان و سایر کشورهای مرتبط با این کشور است و ظرفیت تبدیل به اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان دارد.

بازار اصفهان چقدر ایمن است؟
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به نصب 
128 عدد شیر هیدرانت در بازار اصفهان برای 
تامین ایمنی در زمان آتش سوزی، گفت: متاسفانه سدمعبر کسبه 
بازار مانع عبور نیروها و موتورسیکلت های امدادی در زمان وقوع 

حادثه شده است.    

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فرهاد کاوه آهنگران 
با اشاره به خبر تلخ حریق بازار تبریز، اظهار کرد: بازارها، دارای محیط بسته 
هستند و به سبک قدیمی ساخته شــده اند، جنس سقف آنها از چوب است 
چراکه در گذشته به جای تیرآهن هایی که اکنون برای ساخت سقف استفاده 
می شــود از تیرهای چوبی برای ساخت سقف اســتفاده می کردند که این 
موضوع، زمان گســترش حریق را کاهش مي دهد. در بازار تبریز هم شاهد 
چنین موضوعی بودیم، متاسفانه حریق از یک مغازه شروع شد و به سایر بازار 
گسترش پیدا کرد.  وی ادامه داد: این حریق در ساعاتی اتفاق افتاد که خالی از 
مراجعه کننده بود. به همین دلیل اطالع رسانی به آتش نشانی با تأخیر صورت 
گرفت. مردم زمانی متوجه آتش سوزی می شوند که حریق بازار را در برگرفته 

و با گسترش نسبی، اطفای آن سخت بود.    

   استقرار ایستگاه شــماره 9 و 17 برای امدادرسانی ویژه به بازار 
اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: در 
بازار اصفهان هم عالوه بر قدمت بازار، معضالتی برای اطفای حریق وجود دارد. 
از جمله این مشکالت این است که اگر حریق در زمان باز بودن مغازه ها اتفاق 
بیفتد با مشکل ترافیک اطراف بازار مواجه هستیم. از همین رو ایستگاه شماره 

9 و 17 مخصوص امدادرسانی به بازار مستقر شده اند.    
وی ادامه داد: برای دور تا دور بازار اصفهان تمهیدات الزم در نظر گرفته شده و 
خودرو مستقر شده است تا اگر در اوج ترافیک، حریقی در بازار رخ داد، بتوانیم 
از طریق این خودروها و ایستگاه هایی که همجوار بازار هستند، امدادرسانی را 
انجام دهیم. اما نکته قابل تامل این است که علی رغم هشدارهای زیادی که به 
انجمن بازار و به کسبه داده شده تا شیرهاي هیدرانت تعبیه شده در بازار را با 
گذاشتن وسایل و اجناس خود مخفی نکنند، به این مورد بی توجهی می شود. 

   هیدرانت های بازار با چیدن اجناس مغازه ها مخفی شده است
وی افزود: سازمان آتش نشانی اصفهان تاکنون 128 شیر هیدرانت در بازار 
اصفهان تعبیه کرده است که همه آنها کارایی الزم را دارد و به طور مرتب چک 
می شود.  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: صعب العبور بودن مسیر رسیدن به بازار و عرض 3 یا 3.5 متری 
آن از دیگر مشکالت امدادرسانی در بازار است. علی رغم این شرایط، متاسفانه 
مغازه داران هم از هر طرف سدمعبر کرده اند، اجناس را از دو طرف دیوار بازار 
به داخل بازار وارد کرده و عرضی که برای عبور نیروهای آتش نشانی و مردم 
باقی مانده، حدود یک و نیم متر اســت.   وی با اشاره به اینکه وقتی حریق در 
محیط بســته رخ دهد همه به دنبال فرار به سمت بیرون هستند و نیروهای 
امدادی و حتی موتورسیکلت ها هم نمی توانند به راحتی وارد بازار شوند، اظهار 
کرد: مغازه داران با رفع سد معبر حداقل به فکر جان و مال خود در زمان حادثه 
باشند. امیدواریم با همکاری شهرداری بتوانیم موانع را به عقب تر برده تا مسیر 

امدادرسانی در بازار باز شود. 

   سقف چوبی بازار اصفهان سبب گسترش سریع آتش می شود
کاوه آهنگران افزود: یکی دیگر از مشکالت امدادرســانی در بازار اصفهان و 
مهمترین آن ها، سقف چوبی و تاریخي بازار است که باعث انتقال سریع حرارت 
و شعله می شود. به دلیل این شرایط در محیط های سربسته، فرد به دلیل انتشار 
دود، دچار مسمومیت می شود و احتمال اینکه بتواند فرار کند کمتر است چراکه 
سرعت دود و شعله چند برابر انسان اســت.   وی افزود: سقف های کاذبی که 
کسبه در بازار استفاده کرده اند و بعضا برخی تغییر کاربری ها، از دیگر عواملی 
است که امدادرسانی در بازار اصفهان را در زمان حریق دشوارتر می کند. با وجود 
برگزاری کالس های آموزشی متعدد و مکاتبه با شهرداران مناطق و جلسه 
اخیر مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداري اصفهان در جلسه با مسئوالن 
دادگستری، هنوز همکاري الزم از سوي کسبه وجود ندارد و باید اعالم کرد که 

وضعیت ایمنی بازار اصفهان خوب نیست. 

گــزارش

وی از تشــکیل کمیته 
مشترک تجاری ایران 
و بلغارســتان  زیر نظر 
اتاق بازرگانی ایران خبر 
داد و گفت: این کمیته 
آماده ارایــه اطالعات 
و مشــاوره بــه فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان برای تجارت 
با بلغارستان و سایر کشورهای مرتبط 
با این کشور اســت و ظرفیت تبدیل 
به اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و 

بلغارستان دارد.
هادیی تصریح کرد:ارسال بار زمینی 
به بلغارســتان از تهــران چهار روزه 
انجام می شــود و این زمان فرصت 
طالیی برای حضور کاالهای ایرانی  در 
بازارهای اروپایی و واردات از اتحادیه 

اروپاست.

وی خاطر نشــان کرد:سالهاست که 
به کشورهای اروپای شرقی از جمله 
بلغارستان توجهی از سوی بازرگانان 
ایرانی نشده است  و در  شرایط  کنونی 
باید از ایــن فرصت هــا نهایت بهره 

برداری شود.
وی افزود:بلغارســتان از نظــر نرخ 
مالیات و دســتمزد مزیت ویژه برای 
ســرمایه گذاری در بین کشورهای 
اروپایــی دارد و قیمت تمام شــده 
محصــوالت در ایــن کشــور ارزان 

 تــر از ســایر کشــورهای اروپایی
 است.

فرشــته امینی عضو هیات رییســه 
اتاق بازرگای اصفهــان در این دیدار 
گفت:بلغارســتان به عنــوان دروازه 
ورودی اتحادیه اروپا می تواند فرصت 
جدیدی بــرای بازرگانــان اصفهان 

فراهم سازد.
وی برقراری پرواز مستقیم بین ایران 
و بلغارستان را فرصتی برای نزدیک  
شدن تجار و بازرگانان دو کشور عنوان 

کرد و گفت:متاسفانه پرواز مستقیم 
بین  تهــران و صوفیه  وجــود ندارد 
که در قالب خرده بــار روابط تجاری 

تعریف شود.
بلغارستان کشوری در جنوب شرقی 
اروپا با جمعیت بالــغ بر 7/3 میلیون 
نفر اســت.تولید ناخالص داخلی 94 
میلیارد دالر اســت و ســرانه هر نفر  
12373 دالر اســت.حجم تجــارت 
ایران و بلغارستان در سال 97 به 121 

میلیون دالر است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

خامسی افزود:در چند ســال اخیر توانســتیم با اصالح شبکه 
فرسوده، هدر رفت آب درشــهر بادرود   را کاهش  دهیم بطوری 
که در سال 92 میزان هدر رفت آب در بادرود بیش از44 درصد 
بوده اما این رقم در سال 97  به 21 درصد کاهش یافت بطوریکه 
می توان گفت طی 5 سال شهر بادرود شاهد کاهش 23 درصدی 

هدر رفت آب بوده است.
وی با بیان اینکه بادرود در منطقه کویری قرار دارد و در ســال 
گذشته با خشکسالی بی سابقه ایی مواجه بود ولی آب شرب این 
منطقه پایدار تامین شد اعالم کرد:از آنجاییکه آب شرب منطقه 
بادرود از طریق چاه تامین می شود بنابراین رصد کردن آنالین 
کمیت وکیفیت آب چاهها منجر به تامین پایدار آب شرب منطقه 

می گردد.
خامسی گفت:هم اکنون مصرف سرانه آب در بادرود180 لیتر در 
شبانه روز است در حالیکه این رقم در سال 96 بیش از 200 لیتر 
در شبانه روز بوده است و در تالش هستیم با دردستور کار قرار 
دادن فعالیت های فرهنگی مصرف ســرانه آب را در این منطقه 

کاهش دهیم.
مدیر آبفــا بادرود به افــت آب های زیر زمینــی در این منطقه 
پرداخت و گفت:در 10 سال گذشته در منطقه بادرود  آب های 
زیر زمینی افت بسیار شدیدی داشته در چنین شرایطی سعی 
کردیم با مدیریت مصرف مانع از مصرف بی رویه شویم و در سال 
آبی جدید هم که بارندگی ها قابل توجه بوده همچنان موضوع 

مدیریت مصرف مدنظر قرار دارد.
همچنین در این برنامه عبدالعظیم شکاری مدیر انجمن حافظان 
محیط زیست بادرود گفت: اعضای انجمن حافظان محیط زیست 
بادرود با حضور در مــدارس دانش آمــوزان را در تمام مقاطع 

تحصیلی ترغیب به مصرف بهینه آب می نمایند.
وی افزود: در حال حاضر 350 همکار فرهنگی داریم که دغدغه 
آنها فرهنگ سازی مصرف بهینه آب است بطوریکه موفق شدند 
تجهیزات کاهنده مصرف را در بسیاری از مدارس منطقه بادرود 

نصب کنند.
وی ترغیب کشــاورزان به استفاده از سیســتم آبیاری نوین را 

یکی دیگر از فعالیتهای این انجمن در راســتای مصرف بهینه 
آب برشمرد و خاطرنشان ساخت: راهنمایی که در زمینه مزیت 
اســتفاده ازروش های نوین آبیاری به کشاورزان داشتیم. باعث 
شد تا کنون بیش از 10 درصد کشاورزان سیستم آبیاری نوین 

استفاده کنند.
در ادامه این برنامه زهره تشیعی رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان 
گفت: اصالح الگوي مصرف و مصرف بهینه نیازمند فرهنگ  سازي 
پایدار اســت و این خود نیازمند راهکارهایي است تا همه افراد 
جامعه الزاما رفتارهاي اصالح مصرف را احساس کنند و به تدریج 
این اصالح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک 

فرهنگ در تمامي عرصه هاي اجتماعی تبدیل شود. 
 وی ارایه راهکارهاي جدید و اصالح روش هــا، را  نیاز به اتحاد 
گروهي و همبستگي افراددانســت وتصریح کرد: در این میان 
خانواده نخستین مجموعه اي است که اعضاي آن به سهولت مي 
توانند اتحاد و همبستگي در بین خود به وجود آورند و نسبت به 

شناخت عادت هاي اشتباه و حذف باورهاي غلط اقدام کنند.

کاهش 23 درصدی هدر رفت آب در بادرود طی 5 سال
در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات 6 با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در بادرود اعالم شد:

مدیر آبفا بادرود در دومین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات 6 با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب گفت:منطقه بادرود  
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد ، آب شرب این منطقه از طریق 6 حلقه  چاه با دبی باالی 120 لیتر در ثانیه تامین می شود 

و با بکارگیری سیستم تله متری و تله کنترل توانستیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم که این امر افزایش  ظرفیت تامین را بهمراه داشت.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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Hamzeh ship ferrying at 
Iran's Urmia Lake due to 
high water

The Hamzeh ship, which had run aground at 
Urmia Lake because of drought for six years, 
is now ferrying after heavy rains across Iran in 
April, 2019.
'The depth of the water of Urmia Lake around the 
Hamza ship reached more than 170 centimeters 
enabling the ship to ferry,' Head of Ports and 
Marine Department of Urmia Lake Isa Besharati 
said.
'The ship was built in 1995 and ran aground due 
to reduced level of water of Urmia Lake, four 
kilometers from the Sharifkhana port, he added.
Hamzeh ship with 40 meters length, 6 meters 
width, 8 meters height, used to ferry passengers 
for journeys since 1995 at in Lake Urmia.
Iran’s Lake Urmia has been greatly replenished 
and revived as a result of sustained and at times 
heavy rains in the past two months, with its 
water surpassing 5 billion cubic meters or 1.32 
trillion U.S. gallons.
Lake Urmia, a salt lake, which once had a surface 
area of 5,000 square kilometers (almost 2,000sq 
miles) shrank to just 700sq km in 2013. The 
reasons were both mismanagement by local 
and central governments and also a prolonged 
drought.
Situated in the mountains of northwest Iran, 
Lake Urmia is fed by 13 rivers and designated as 
a site of international importance under the UN 
Convention on Wetlands that was signed in the 
Iranian city of Ramsar in 1971.
The volume of water at the lake in 1997 
measured at 30 billion cubic meters which 
dramatically decreased to 2.5 billion cubic 
meters in 2017.
The Iranian government put Lake Urmia on its 
agenda in 2013 and with the help of the UN and 
Japan efforts began to revive the lake.
As Urmia came back from 700 to 2,000sq 
km, the rains increased in the fall of 2018 
and then intensified in March. Now Urmia’s 
surface is close to 3,000sq km and water level 
has increased by 59 centimeters or two feet 
compared with 2013, according to the governor.
It is one of the worst ecological disasters of 
recent decades, but the shrinking of Iran's great 
Lake Urmia finally appears to be stabilising and 
officials see the start of a revival.
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Female Iranian 
photographer grabs 
bronze medal of PS
An Iranian photographer won a bronze 
medal of Photographic Society of America 
(PSA) in New York.
Alma Monshi Baghan received the 
bronze medal in  PSA Photo Competitions 
in Manhattan for her photo entitled 
"Mausoleum" .
In the event which was held by Fédération 
Internationale de l'Art Photographique 
(FIAP) and Photographic Society of America 
(PSA), artworks of Iran's branch of FIAP 
members include Babak Mehr Afshar, Amin 
Dehghan, Mohammad Farhadi, Ahmad 
Khatiri, Ebrahim Bahrami, Alma Monshi 
Baghan, Saeed Abdollahi, and Taleb Heidari  
accepted in different categories of the 
contest.
Fédération Internationale de l'Art 
Photographique (FIAP) was founded 
in 1946, and has been a mediator body 
to create relationships among national 
photographic institutes in various countries 
of the world.
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'Iran is ready to host Muslim 
tourists during the holy month 
of Ramadan', said Mohammad-
Ebrahim Larijani, the director of 
advertising and marketing office of 
the Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization.
He referred to providing 
appropriate infrastructure 
facilities for tourists to reside in 
Iran for at least 10 days, especially 
in religious cities, and holding 
special Ramadan ceremonies 
in different cities in the form of 
cultural and religious festivals 
and programs are good grounds 
for promoting tourism industry 
in Iran.
According to Islamic rules, a 
Muslim traveller has to reside in a 
place for at least 10 days to be able 
to continue fasting.
The official also said that offering 

Halal tourism services in the 
country will help attract more 
Muslim tourists from neighboring 
countries, especially Iraq, 
Azerbaijan, Afghanistan, Uman 
and other countries to Iran.
Eemphasizing the need to inform 
Iran Tourism opportunities 
through Iranian offices based in 
other countries, Larijani added: 
'The Ministry of Foreign Affairs, 
Iran's embassies across the world 
and consulates in other countries, 
cultural advisers of the Islamic 
Culture and Communication 
Organization, overseas audio 
and television networks, travel 
agencies and The Iranian Tourist 
Information Offices in Islamic 
countries should encourage the 
citizens of these countries to travel 
to Iran during the holy month of 
Ramadan.Tourism phenomenon 
is significantly based on the 
sociocultural dimensions of any 
society. This is particularly true 
in the case of Iran, a country that 
possesses a large number of 
cultural heritage and religious 
attractions.
Millions of Muslims in Iran and 
around the world have marked 
the beginning of the Holy Month of 
Ramadan with special traditions 
making the religious ceremony 
attractive especially for foreign 
tourists.

In Iran, religious tourists tend to 
concentrate mostly at the Shia 
shrines of Imam Reza in Mashhad 
and that of his sister Fatima in Qom.
Many Muslims, including the Shia, 
perform rituals in the holy month of 
Ramadan with special customary 
specifications, including the 
mosque's desolation to welcome 
these all-spiritual events, as well as 
holding a party in the form of Iftar 
ceremony.
Iranian cuisine is as delicious and 
captivating as ever, considering 
all the different ethnic groups and 
cultures residing in the country.
The art of cooking is legendary in 
the realm of Middle Eastern food 
and each part has its own recipe 
and special dishes.
For that matter, the type of food 
during the month of fasting is also 
of a much more importance and 
verity. Ramadan is one of the times 
to observe that Iranian legendary 
hospitality. 
It is a tradition in Iran to invite 
guests during Ramadan and at the 
time of breakfast, even uninvited 
people are welcomed.
Iranians believe that God showers 
the host with blessings when he 
shares his food with other people 
and during Ramadan this tradition 
comes even more into practice. In 
Iranian culture, “the guest is God’s 
friend” after all!

Iran; ready to host Muslim 
tourists in Ramadan

A senior Iranian official in 
charge of tourism affairs has 
announced that necessary 
coordinations has been made 
to use country's maximum 
capacities to host religious 
tourists, especially for 
Muslim countries, during the 
holy month of Ramadan.
Iran; ready to host Muslim 
tourists in Ramadan

Iranian cuisine is 
as delicious and 
captivating as ever, 
considering all the 
different ethnic 
groups and cultures 
residing in the 
country.
The art of cooking 
is legendary in the 
realm of Middle 
Eastern food and 
each part has its 
own recipe and 
special dishes.

Persepolis: “the 
Persian city”

Persepolis literally means “the 
Persian city” and is known as 
the Throne of Jamshid. It was 
the ceremonial capital of the 
Achaemenid Empire during 
ca.550-330 BC.
The Old Persian city is located 
60km northeast of the city of 
Shiraz, Fars Province. In 1979, 
the ruins of Persepolis were 
declared as a World Heritage 
Site by UNESCO.
The earliest remains of 
Persepolis go back to 
515BC. The city exemplifies 
the Achaemenid style of 
architecture and embodies 
the greatest successes of the 
ancient empire. 
The exquisite reliefs, imposing 
gateways, and monumental 
staircases leave no space for 
doubt that the Achaemenid 
Empire was extremely grand 
and really impressive. Only its 
fallen and broken columns give 
us an idea how emphatic and 
merciless was the end of the 
grand empire.
The ruins you see today are a 
simple part of the former glory 
of Persepolis. Nevertheless, 
the extensive excavations of 
the 1930s allow us to pretend 
the scope and majesty of this 
ceremonial city.
The construction of the city 
began with Darius I (520BC), 
who took the throne. He was 
followed by a series of kings 
(Xerxes I and II, and Artaxerxes 
I, II and III) for 150 years until 
the Persepolis got ready.

Azadi Tower

At the end of Azadi Avenue, 
Terhran, on the western part 
the Y-shaped Azadi Tower is 
inverted. It was built in 1971 
and reopened in 2006 after 
being closed for a few years. 
It is built in commemoration 
of the 2500th anniversary of 
the 1st Persian Empire.Azadi 
Tower is one of the symbols of 
Tehran. It shows the western 
entrance to the city. The 
architect of the complex is 
Hossein Amanat, who won a 
competition to build the tower. 
He mixed elements from the 
Sassanid and Achaemenid 
eras with the post-Islamic 
Iranian architecture and 
received what we have today.
Unluckily, Hossein Amanat was 
proscribed from the country 
by the Revolution of 1979. 
The tower is located in Azadi 
Square and is a part of the Azadi 
Cultural Complex. 
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Iran to establish 
ecomuseum 
dedicated to 
nomadic people
Society
Tourism officials of Iran’s southwestern 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province 
plan to establish an ecomuseum dedicated 
to the province’s nomadic people and 

their everyday life.
“Over the past couple of years, the Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization has made great strides to 
promote culture and customs of nomadic 
tribes of the province,” local official Majid 
Alipour said, CHTN reported on Saturday.
Having many pristine yet diverse natural 
setting, Iran has many to offer to nature 
lovers. Sightseers may live with a nomadic 
or rural family for a while or enjoy an 
independent stay and assist them with 
day-to-day life. It also opens up an 

opportunity to feel rustic routines, their 
agriculture, traditions, arts and culture.
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Iran's non-oil foreign trade 
during the first month of the 
current fiscal year (March 
21-April 20) stood at $4.87 
billion.Compared with 
statistics provided by the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration, 
foreign trade indicates a 
13.5% decrease compared 
with the same month of last 
year.The country recorded a 
non-oil trade surplus of $213 
million for the month.
Overall, exports hit 8.52 
million tons worth $2.54 
billion during the month to 

April 20 to register a 7.66% 
increase in weight, but an 
18.25% decline in value year-
on-year.
Imports amounted to 2.08 
million tons worth $2.33 
billion, up 7.75% in weight, 
but down 7.65% in value over 
last year’s corresponding 
period, IRICA data show.

Iran's Jask 
Terminal to 
Hold 10m 
Barrels of Oil
The terminal will be 
equipped with three 
single buoy moorings, 
enabling a wide range 
of tankers to load and 
unload
T he engineering and 
designing phase of 
20 crude oil storage 
facilities near the 
southeastern port of 
Jask in Hormozgan 
Province is almost 
finalized, managing 
director of the 
Petroleum Engineering 
and Development Co. 
said Saturday.
"Petro Omid Asia 
Company and 
Omid Investment 
M a n a g e m e n t 
Group will start the 
construction phase in 
July," Touraj Dehghani 
was quoted as saying by 
Shana, the Oil Ministry 
news portal.
PEDEC, a subsidiary 
of the National Iranian 
Oil Company, Petro 
Omid Asia Company 
and Omid Investment 
Management Group 
signed a build-
o p e r a t e - t r a n s f e r 
(BOT) contract basis 
in October to build the 
facilities.
Tehran IKIA 
Airport's Salam 
Terminal 
Ready for 
Inauguration
I mam Khomeini 
Airport’s Salam 
Terminal is ready 
for inauguration, 
managing director 
of Imam Khomeini 
Airport City Company 
Ali Rostami said after 
a visit to the new 
terminal .According 
to the official, the 
construction phase 
of the terminal has 
been completed 
and only a few steps 
remain, including 
the installation of 
equipment, the 
Ministry of Roads and 
Urban Development's 
news service reported.
Salam Terminal has the 
capacity to transport 
five million passengers 
per year.
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Iran's non-oil foreign trade tops 4.8$b

By: Ebrahim Fallahi
At the first glance 
[considering Trump’s 
comments], this might 
seem to be a heavy hit 
to Iran’s economy in the 
near future but a close 

look into the country’s exports 
data could reveal Trump’s great 
miscalculations. In fact, this could 
even be considered a “blessing in 
disguise” for the country’s minerals 
and metal industry.
Iran’s metal exports vs. US claims
When the US President Donald 
Trump announced the new 
sanctions on Iran’s metals and 
minerals, he said these news 
sanctions are aimed to cut off about 
10 percent of the country’s total 
revenues! Now let’s take a look at 
Iran’s foreign trade data to see how 
much this claim is close to reality.
According to Iran’s foreign trade 
data provided by the trade ministry 
and customs administration, the 
country sold near $50 billion worth 
of oil in the past Iranian calendar 
year (March 2018-March 2019) 
while the total non-oil exports stood 
at about $44 billion, so in total Iran’s 
exports revenues stood at about $95 
billion in the past fiscal year. That 
means, 10 percent of the country’s 
total exports revenue would be $9.5 
billion.
Now let’s take a look at Iran’s 
metal exports in the mentioned 
year. According to the customs 
administration data and the data 
provided by the ministry of industry, 
mines and trade, the value of exports 
from iron, iron ore and steel sectors 
stood at about $4 billion while the 
value of copper chain exports hardly 
touched $1 billion, so despite the 
great production levels, the value of 
metals and mineral that Iran exports 
hardly accounts for five percent of 
the country’s total exports revenues.
The impact of sanctions on exports
Although, as we saw, the portion 
of exports revenues from metals 

and minerals is quite insignificant 
compared to the country’s total 
exports, however we will also take a 
look at the possible impacts of these 
new sanctions on this sector as well.
First, it is worth mentioning 
that most of the minerals and 
metals produced in the country 
are consumed in the domestic 
industries and only a small portion 
is exported.
Considering Iran’s constantly 
growing industry sectors, the 
demand for iron and steel products 
as well as other metals is growing 
accordingly.
Based on the data provided by 
the ministry of industry, mining 
and trade, in the first ten months 
of the past Iranian fiscal year, the 
total production of crude steel, 
steel products, copper cathode, 
aluminum ingot and alumina as well 
as iron ore exceeded 65 million tons.  
The same data put the volume of the 
country’s exports of metals in the 
same period at about 8 million tons 
that is less than 12 percent of the 
total production.
With all that said, however, Iran 
is still an importer of some metal 
products including steel sheets, 
since the country’s production in the 
down-stream sector does not match 
the demand in the industry sectors. 
I mentioned the sanctions to be 
[potentially] a blessing in disguise, 
and this is where it applies.
Iran has more than enough raw 
materials to completely supply its 
domestic needs and the sanctions 
could in fact push the country’s 
production and processing units to 
increase their capacities to process 
more instead of exporting raw 

materials. In this way, the need for 
importing such commodities will no 
longer pressure the economy.

In fact, many analysts believe that 
the US sanctions on Iran’s metals are 
not going to have as a great impact 
on exports as on imports of such 
commodities.
As Iranian Deputy Industry Minister 
Ja'far Sarqini said on Wednesday, the 
country’s metals and minerals have 
their own specific customers around 
the world which will continue 
buying despite US sanctions [as they 
have done it before].
“It seems unlikely that new US 
sanctions would be very effective 
in impeding the country’s [metals] 
exports and industry”, he said.
“The US' imposition Wednesday 
of new sanctions on Iran's metals 
and minerals trade may change 
little in the short term for Iran's 
steel exporters or their customers 
abroad……. Steel imports into Iran 
are however to expected continue 
to take a hit.” S&G Global Platts wrote 
on Thursday.
Iran’s minerals and metals market 
has already been wrestling with 
sanctions and anti-dumping 
actions, and adding new sanctions 
won’t change much in the market’s 
environment.
The country will, of course, continue 
its exports to the neighboring 
countries and other MENA nations 
as it has been doing so in the 
previous rounds of sanctions.
What is important is to take the 
new psychological warfare not as a 
negative hit but as an opportunity 
to thrive and come out independent 
and proud, like we always have.

Ruptured oil pipeline in 
SW Iran resumes operation
The ruptured 42-inch pipeline that carried 
oil from Ahvaz to Omidiyeh in southwest Iran 
has resumed operation after the technicians 
implemented the safety measures on it.
According to Aghajari Oil and Gas Production 
Company, the pipeline is now back on track 
after days of round-the-clock repair work and 
is currently supplying feedstock to Isfahan 
Refinery.The accident happened on Monday 
when a construction loader vehicle collided with 
the pipeline during an attempt to repair a section 
of it between the cities of Ahvaz and Omidiyeh, in 
the oil-rich Khuzestan province, leading the line 
to catch fire.The fire was completely put out on 
Tuesday, but some parts of the pipeline needed 
extra work to ensure the safety of crude transfer.

Iran Underground 
Economy's Value at Over 
$34b
The part of the economy that neither pays tax 
nor is monitored in any form by the government 
made up more than 36% of Iran's gross domestic 
product in the fiscal 2017-18
I ran’s underground economy, according to 
latest data disclosed by the Ministry of Economic 
Affairs and Finance, was worth 5,360 trillion 
rials ($34.35 billion) in the year ending March 
20, 2018.In other words, the part of the economy 
that neither pays tax nor is monitored in any 
form by the government made up more than 
36% of the country’s gross domestic product in 
the fiscal 2017-18. According to Investopedia, 
the underground economy refers to economic 
transactions that are deemed illegal, either 
because the goods or services traded are unlawful 
in nature, or because transactions fail to comply 
with governmental reporting requirements. It is 
alternately referred to as the shadow economy, the 
black market, or the informal economy.

Iran Parliament Against 
Higher Water, Electricity 
Tariffs
T he parliament has rejected a proposal by the 
Energy Ministry to raise water and electricity 
tariffs, saying it is “against the law” as it will pile 
economic pressure on the people in the current 
dire economic conditions, Barq News reported.
“Because of the difficult economic situation of the 
people, raising tariffs could lead to social protests. 
Any increase in tariffs is not acceptable,” Asadollah 
Qarehkhani, the Majlis Energy Commission 
spokesman, said.The Energy Ministry should use 
the same electricity and water tariffs as last year 
and the Majlis opposes any hike for this fiscal year, 
he said.

Earlier this week, in an attempt to [as the US 
president Trump put it] “choke off the country’s 
largest non-petroleum related sources of export 
revenue", Washington imposed new sanctions on 
Iran's metals and minerals sectors.

US sanctions Iran’s metals; what’s the 
impact?

news

Based on the 
data provided by 
the ministry of 
industry, mining 
and trade, in the 
first ten months 
of the past Iranian 
fiscal year, the 
total production 
of crude steel, 
steel products, 
copper cathode, 
aluminum ingot 
and alumina as 
well as iron ore 
exceeded 65 
million tons.  The 
same data put 
the volume of the 
country’s exports 
of metals in the 
same period at 
about 8 million 
tons that is less 
than 12 percent 
of the total 
production.
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Iran to remain self-sufficient in 
wheat production this year: dep. 
min.  
Iran will remain self-sufficient in wheat production to meet domestic 
demand during the current Iranian calendar year (ending March 20, 
2020), Iranian Deputy Agriculture Minister Esmaiel Esfandiyari said 
on Sunday.
Making the remarks during his one-day trip to West Azarbaijan 
Province, he said that wheat harvesting in southern provinces under 
projects of International Center for Agricultural Research in the Dry 
Areas (ICARDA) and Participatory Varietal Selection (PVS) have 
started as of two months ago.

The official informed that thanks to the recent flash-floods in southern 
provinces, in particular Khouzestan, wheat production has increased 
by 30 percent in comparison with the preceding year.He described 
that the recent precipitations have increased wheat production in the 
current year and up to the present time, the government has purchased 
1.2 million tons of wheat from the farmers.
As previously reported, Iran's self-sufficiency rate in wheat production 
has increased from 65 percent in the Iranian calendar year of 1392 
(March 2013-March 2014) to 105 percent in the current year (which 
ends on March 20, 2019).The International Center for Agriculture 
Research in the Dry Areas, a member of the CGIAR, supported by 
the CGIAR Fund, is a non-profit agricultural research institute that 
aims to improve the livelihoods of the resource-poor across the 

world's dry areas.One potential means 
of encouraging farmer confidence in 
new varieties is Participatory Varietal 
Selection (PVS), providing farmers 
a choice of crop varieties which are 
matched to their specific needs. PVS 
schemes throughout the world, across 
multiple farming systems, are generating 
impressive results and the approach is 
now being applied in Morocco through the EU-
IFAD initiative, managed by ICARDA (within the frame of the CGIAR 
Research Program on Grain Legumes) and targeting strengthened 
wheat-legume production systems across North Africa and West Asia.  



Iran expresses support for 
Pakistan government in 
fighting against terrorism
 Iran’s Foreign Ministry spokesman has strongly 
denounced a deadly terrorist attack on a hotel in 
the Pakistani port city of Gwadar.
Seyyed Abbas Mousavi expressed deep disgust 
at this inhuman act and offered condolences to 
the Pakistani government and nation. He also 
sympathized with the families of the victims.
In a statement, Mousavi further expressed 
Tehran’s full support for the Pakistani 
government in an effective and joint fight 
against terrorist groups that threaten security, 
peace and development of the two neighbouring 
countries.
“With all our capabilities and determination we 
are standing by the Pakistani state and nation,” 
stressed Mousavi.
Casualties were left after three gunmen stormed 
a five-star hotel in the southwestern Pakistani 
city of Gwadar.
The gunmen shot dead a security guard at the 
entrance to the hotel, but the security forces 
cordoned off the area and safely evacuated the 
guests.
All the three assailants have been killed by 
security forces, the Pakistani Home Ministry 
confirmed.
The separatist group of Balochistan Liberation 
Army has claimed responsibility for the attack.

Senior MP downgrades 
movement of US ships in 
Persian Gulf
Spokesman of the presiding board of Majlis 
(Iranian Parliament) Behrouz Nemati said on 
Sunday that movement of the US forces in the 
Persian Gulf and the region is nothing new.
Nemati made the remarks following the closed 
session of Majlis with Brigadier-general Hossein 
Salami, who was appointed the commander of 
the Islamic Revolution Guards Corps on April 
22 by Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei. 
Nemati said that the parliamentarians intended 
to have a meeting with the new commander 
of the IRGC, which took place today in a closed 
session. 
He added that Major-General Salami talked 
about many issues, including the contacts 
between the IRGC and the parliament and 
legal provisions the parliament must pass for 
administration of Basij, the volunteer forces. 
Nemati said that the IRGC commander gave an 
analysis of the region's conditions, saying that 
the commutes of the US forces are nothing new.
Brigadier-General Amir-Ali Hajizadeh, the 
commander of IRGC's Aerospace Force; 
Brigadier-General Mohammad Pakpour; 
the commander of IRGC's Ground Forces; 
and Brigadier-General Ali-Reza Tangsiri, the 
commander of the IRGC's Navy also attended 
the meeting. 

US Aware of Inability to Confront Iran 
Militarily: Boroujerdi

“This (the deployment 
of US warships to 
the region) is not a 
new phenomenon as 
these warships have 
always been present 
in our region illegally 

and outside the norms of 
international (law),” Boroujerdi 
told Tasnim.
“The presence of these ships is 
just psychological warfare to 
which we have been accustomed 
for many years and we have the 
power to confront them,” the 
lawmaker added.The Iranian 
Armed Forces’ current level 
of power is not comparable to 
the past, especially to the era of 
the Sacred Defense, the former 
chairman of the National Security 
and Foreign Policy Commission 
said, referring to the 1980-1988 
Iraqi imposed war on Iran.
“The capability of our Armed 
Forces today is tens of times more 
than that in the Sacred Defense in 
all fields, including missiles, air 
defense, and aerial (defense),” 

Boroujerdi went on to say. 
The Pentagon approved the 
deployment of a Patriot missile 
defense battery and a Navy 
ship to the Middle East amid 
increasing tensions between Iran 
and the US.The USS Arlington and 
a Patriot battery will join the USS 
Abraham Lincoln carrier strike 
group and a US Air Force bomber 
task force, which were deployed 
earlier in the week to the region in 
response to “heightened Iranian 
readiness to conduct offensive 
operations”, according to US 
media.
US President Donald Trump 
claimed on Thursday that his 
administration had information 

Iran was "threatening" the United 
States, though he provided no 
details.
"We have information that you 
don't want to know about," 
Trump said. But he added that 
"we don't want to have to do 
anything."
Trump said he was ready to speak 
with Iranian leaders and come 
to an understanding that would 
allow the country to improve its 
economic prospects. "What I'd 
like to see with Iran, I'd like to see 
them call me."
"I look forward to the day where 
we can actually help Iran. We're 
not looking to hurt Iran,” Trump 
added.

Alaeddin Boroujerdi, a member of the Iranian 
parliament’s National Security and Foreign Policy 
Commission, shrugged off the recent deployment 
of US warships to the Persian Gulf waters, saying 
the Americans know that they cannot afford a 
military confrontation with Iran.   
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A Pakistani scholar says 
the US decisions against 
Iran led to provoke 
the latter to withdraw 
from some of the JCPOA 
commitments.
US provoked Iran to 
withdraw from some 
JCPOA: Pak professor
In an interview 
with IRNA, Dr. 
Rizwana Abbasi, 
Associate Professor 
of International 
Security, Nuclear non-
proliferation at Bahria 
University said EU 
countries can play a lead 
role to repair and evade 
scraping of the accord, 
which had numerous 
positive effects and 
broader stabilizing 
impact. 
On May 8th, 
Iran revealed 
countermeasures to US’ 
withdrawal from the 
nuclear deal, removing 
restrictions on storage 
of heavy water and 
enriched uranium, and 
giving the five remaining 
parties to JCPOA 60 days 
before reducing further 
commitments to the 
agreement.
Dr. Rizwana Abbasi 
said by all dimensions, 
the JCPOA was a 
c o m p r e h e n s i v e 
agreement that Iran 
signed with the United 
States and other great 
powers. 
“The accord was the 
resulting outcome of 
consistent hard-work 
and strenuous efforts 
initiated by President 
Obama along with 
his European allies/
partners.,” said the 
expert.She added 
this agreement was 
designed to achieve 
stabilizing effects by 
lifting international 
sanctions on Iran in 
exchange for limits on 
its nuclear program. “A 
year after US President 
Donald Trump’s pulling 
out of the international 
nuclear accord, Iran has 
announced to partially 
withdraw from the 
JCPOA commitments,” 
noted Dr Rizwana. 
She added tensions 
heightened in recent 
weeks when the US 
following decisions 
against Iran led to 
provoke the latter 
to withdraw from 
some of the JCPOA 
commitments.

US provoked 
Iran to with-
draw from 
some JCPOA: 
Pak professor
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Pompeo Says White House 
Welcomes Talks with Iran
US Secretary of State Mike Pompeo said the White House would 
welcome the opportunity to negotiate with Tehran, adding that 
Washington's decision to deploy a carrier strike group to the 
region is not aimed at waging war against Iran.
“We’ve done all the right things to increase our security posture 
to the best of our ability,” Pompeo told CNBC on Sunday, “but we 
also want to make sure that we had deterrent forces in place, 
so in the event that Iran decided to come after an American 
interest — whether that be in Iraq, or Afghanistan, or Yemen, 
or any place in the Middle East — we were prepared to respond 

to them in an appropriate way". 
“We’re not going to miscalculate: Our aim is not war, our aim 
is a change in the behavior of the Iranian leadership,” he said.
“The forces that we’re putting in place, the forces that we’ve 
had in the region before — you know, we often have carriers 
in the Persian Gulf — but the president wanted to make sure 
that, in the event something took place, we were prepared to 
respond to it in an appropriate way.”
“An attack on American interests from an Iranian-led force, 
whether it’s an Iranian proper or it’s an entity that is controlled 
by the Iranians, we will hold the responsible party accountable. 
President Trump has been very clear about that: Our response 
will be appropriate.”

Trump said on Thursday 
that he was ready to 
speak with Iranian 
leaders and come to 
an understanding that 
would allow the country 
to improve its economic 
prospects. "What I'd like 
to see with Iran, I'd like to see 
them call me."
"I look forward to the day where we can 
actually help Iran. We're not looking to hurt Iran,” Trump 
added. 

'US has Iran's number if 
required': Deputy FM
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi 
highlighted that the United States administration has 
Iran's phone number.
The remarks came as, amid heightened tensions between 
Tehran and Washington, US President Donald Trump 
said that "I'd like to see them [Iran] call me." The White 
House contacted the Swiss on Thursday to share a phone 
number the Iranians could call the President on, CNN 
reported citing a diplomatic source familiar with the 
move. 
"In order to exit the difficult situation that Trump 
has created form himself and US, there is no need for 

mediation and phone number," Araghchi told YJC on 
Saturday.
"Washington has to revise its policy and behavior," 
he said, adding that the international community 
acknowledges the White House "wrong policies" and 
its "mistake" to withdraw from JCPOA and ramp up 
maximum pressure on Iran.
Asked about what Foreign Ministry will do with Trump's 
offered phone number, Araghchi said, "If required, they 
have our number."
Tensions have raised between Tehran and Washington 
after Trump's administration decision in May 2018 to 
withdraw from the Nuclear Deal, also known as Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and to re-impose 
sanctions which were lifted after the JCPOA. US pressure 
campaign on independent Iran doesn't limit to sanctions: 

it has also put 
Iran's Islamic 
Revo l u t i o n a r y 
Guard Corps 
(IRGC) in its list of 
foreign terrorist 
organization.
Iran, in response, 
has designated US 
Central Command 
(CENTCOM) in the 
Middle East as a terrorist organization. Also, 
after one year of patience, Iran decided to reduce some of 
its commitments under JCPOA, urging other signatories 
to defend the rights of Iranian people and fight US 
unilateralism.

News

US President 
Donald Trump 
claimed on 
Thursday 
that his 
administration 
had 
information 
Iran was 
"threatening" 
the United 
States, though 
he provided no 
details.
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Iran ambassador 
to Spain censures 
Europe for inaction 
on JCPOA

Iranian ambassador to Spain criticized 
the European parties to the 2015 
nuclear deal (also known as JCPOA), 
saying they just resort to releasing 
statements instead of taking effective 
measures to save the pact.
Speaking with a local Spanish media on 
Saturday, Hassan Ghasghavi said Europe 
must take stronger steps to show its 
commitments to the deal.
Iran expects Europe to give a practical 

response, he said, adding that the 
European countries have accepted the 
fact that what US did has been against 
international law but they taken no 
effective step about regarding their 
commitments yet.
Referring to Iran’s recent 
announcement on reducing some 
obligations to the deal, the official said, 
Tehran has been fully complying with 
its commitments under the pact and 
this has been verified 14 times by the 
International Atomic Energy Agency 
(IAEA).Iran revealed on Wednesday 
countermeasures to US’ withdrawal 
from the nuclear deal, giving the other 
remaining parties to the JCPOA a 60-
day ultimatum to comply with their 
commitments, particularly those 
regarding Iran’s economic interests in 
the banking and energy sectors, before 
reducing further commitments to the 
agreement stage by stage.
Ghasghavi added that the 60-day 
ultimatum was announced to tell 

the European parties to accelerate 
the implementation of the financial 
mechanism they have pledged to 
implement to ditch US sanctions.
The next two months will be a good 
opportunity for the Europeans to fulfill 
Iran’s demands, he said.
In this way, they can prove their 
commitments to the previous 
agreements, he said.
Despite reducing the commitments, Iran 
says at any given time that its demands 
are met, it will resume complying with 
the suspended commitments, which 
have been made impossible to continue 
due to the US measures and sanctions.
The decision to suspend some 
obligations to the JCPOA follows 
Washington's move to ramp up pressure 
against Iran, by re-imposing new 
sanctions, including restrictions on 
Iran's low-level uranium enrichment, 
and ending the sanctions waivers for 
Iran’s major oil clients in an attempt to 
drive the country’s oil exports to zero.



US not powerful, brave enough to break out war against Iran: IRGC chief
Considering Iran’s defensive power and weakness of the US’s aircraft carrier, the country is neither 
brave nor powerful enough to start a war against Iran, an Iranian Parliament member Mohammad Ali 
Poormokhtar quoted IRGC Chief Commander Major General Hossein Salami as saying during a closed 
session of the Parliament on Sunday. Informing that Major General Salami presented a report about 
his plans for future to the parliament members during the closed session, Poormokhtar quoted the 
IRGC chief as saying that the guards corps is determined to tighten its ties with the Parliament and the 
members. “Major Salami underlined that the US' dispatching carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) 
to the regional waters is a psychological warfare aimed at startling Iranian nation and some of officials,” 
the MP said.“US war against Iran is impossible since the US does not dare to and is not powerful enough 
to start it because of Iran’s defensive power and the vulnerability of the US aircraft carrier. The US 
cannot take such a risk,” Poormokhtar quoted the IRGC chief as saying.

Speaker of the presiding 
board of the Parliament 
said the Sun. closed 
session with the newly-
appointed IRGC chief 
also included views that 
the US’ recent military 
deployments to the 
Middle East region was 
“nothing new”.
Speaking to reporters 
after the closed session 
between Iranian 
lawmakers with IRGC 
chief commander 
Major General Hossein 
Salami, the speaker of 
the presiding board 
of the Parliament, 
Behrouz Nemati, said 
the session was mainly 
an opportunity for 
the members of the 
parliament to get in 
contact with the newly-
appointed IRGC chief.
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Iran to remain self-sufficient in wheat 
production this year: dep. min.  

The new IRGC commander 
attended a closed-door session 
of the Parliament on Sunday 
morning.
In comments after the meeting, 
Parliament Speaker Ali Larijani 
said the top commander took 
the podium to express his views 

on the future plans to strengthen the IRGC 
and employ the huge capacities of the 
Basij (IRGC-affiliated voluntary forces) 
for improving the country’s internal 
situation.Larijani said Major General 
Salami also provided an analysis of the 
regional circumstances, and the MPs, too, 
expressed their views.
Meanwhile, MP Mohammad Javad Abtahi 
quoted the general as stressing that Iran 
has never started and does not favor a war.
The IRGC commander also reminded 
the enemies that if they start a war on 
Iran, their interests would be at risk 
and they would not be able to finish that 
confrontation, the MP added.
Abtahi stated that the general has 
explained the reasons why the US lacks 
the courage and power to wage a war 
against Iran.

After the general’s address, the 
lawmakers came to the conclusion that 
Iran enjoys the power to deter the threats 
and the US move to issue threats is nothing 
more than a psychological war that needs 
to be addressed, he added.
In comments last week, a defense adviser 
to Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the US 
government is neither willing nor able to 
take any military action against Iran.
In an interview with Qatar’s Al Araby 
TV network, Brigadier General Hossein 
Dehqan said Iran is confident, as all 
evidence shows, that the Americans are 
neither inclined nor able to take a military 
action against the Islamic Republic.
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has on various 
occasions reiterated the need for boosting 
Iran’s military capabilities and defense 
preparedness.
In November 2018, Ayatollah Khamenei 
said that Iran’s enhanced military 
preparedness would frighten the foes 
and be deterrent against the enemies, 
underlining, “The Islamic Republic is not 
intending to begin a war against anyone, 
but you (the Iranian military forces) 
should boost your capabilities in such 
a way that not only the enemy would be 
fearful and afraid of attacking Iran, but 
also thanks to the solidarity, might, and 
effective presence of the Armed Forces, 
the specter of threats against the Iranian 
nation would be swept away.”

Speaking in a cordial meeting 
with a group of political activists, 
Dr. Hassan Rouhani said, “Today, it 
cannot be said that the conditions 
are better or worse than the 
Imposed War [with Iraq], but during 
the war we did not have problems 
with banking, oil sales and imports 

and exports, and our only sanction was boycott 
of arms purchases”.
Pointing out the limitations that enemies have 
created for the country's banking activities 
and the additional costs imposed by these 
banking sanctions on the country's financial 
transfers, the President said, “These problems 
have impacted the areas of oil, petrochemical, 
steel and agriculture”.
Addressing the political activists at the meeting, 
Dr. Rouhani presented a statistical report on the 
current situation in various economic fields, 
adding, "You, who are political figures and are 
in parliament and other positions and familiar 
with the political issues of the country, must 
understand today’s facts and find out the best 
and least costly solutions”.
The President said, “During the Imposed War, 
almost all people agreed that the government 
was not to blame for problems, but Saddam had 
begun the invasion and warfare, and because 
people were unanimous in this regard, the 
conditions were not ideal but fairly good and 
people helped solve problems. Today, we must 
hold the same consensus and create empathy 
and consensus, and do not give up”.
Dr. Rouhani stated, "Surrendering is not 

compatible with our culture and religion, and 
people do not accept it, so we must not surrender 
and we must find solutions, and in this regard, it 
is important to know how much of the solution 
is available to the government”.
“When the government is asked questions, 
it would be necessary to examine how much 
the government has had authority in those 
areas under question. For example, if questions 
regarding foreign policy, culture or cyberspace 
are raised, we have to see how much authority 
the government has in these areas,” added the 
President.
Dr. Rouhani stressed that people are the basis 
of the Revolution and all our victories were 
due to the presence and support of the people, 
stating, “Without people’s support managing the 
country would not be possible for even one day, 
so we must provide conditions for more active 
participation of people and keep them satisfied”.
"People have economic problems, but the only 
problem is not economic, therefore, we must 
pay attention to all aspects," the president said, 
referring to a political activist’s remarks who 
described people's problem merely economic.
Dr. Rouhani said, "It's important to make 
decisions for the people to be happy and feel that 
an important step has been taken at the meeting”.
The president added, "If people feel that different 
groups and organizations have become closer 
to each other and are sympathetic towards one 
other, they will be happy and more hopeful, but 
when they see, for example, the government 
has taken steps to correct the price of energy 
carriers, but the parliament rejects it, they will 
surely people get worried”.Dr. Rouhani said, 
"People do not become happy about the gaps 
between various branches and organs”
"We are in a difficult situation today, but at the 
same time I am not disappointed, and I am so 
much hopeful of the future, and I believe that we 
can overcome these conditions, provided we are 
together and join hands," Rouhani said.

IRGC Chief Briefs Iranian MPs on 
Regional Situation, Future Plans

President in a meeting with political activists:

Enemies’ political, economic pressures 
full-fledged, unprecedented war in 
Islamic Revolution’s historyCommander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 

Major General Hossein Salami briefed Iran’s lawmakers 
on the latest developments in the region and his plans to 
strengthen the IRGC.

Iran’s President described the political and economic 
pressures of enemies against Iran a fully-fledged and 
unprecedented war in the history of the Islamic Revolution, 
and emphasized that in such conditions, all revolution forces 
should be united hand in hand.
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Meanwhile, MP 
Mohammad 
Javad Abtahi 
quoted the 
general as 
stressing that 
Iran has never 
started and does 
not favor a war.
The IRGC 

.The 
president 
said, “When 
we submit 
a bill to the 
parliament as an 
urgent matter 
to establish 
ministry of 
commerce, 
and ask the 
parliament to 
form a ministry 
of commerce, it 
is expected that 
the parliament 
helps us, because 
in today's 
situation due 
to the incorrect 
decision to 
integrate several 
ministries under 
the Ministry of 
Industry, Mines 
and Trade, the 
country will not 
be able to handle 
the country's 
business without 
a Ministry of 
Commerce”.

Iran's Nuclear deal crucial for EU: German FM
German Foreign Minister Heiko Maas said on Saturday that EU needs to continue the nuclear deal 
with Iran, stressing that the deal is crucial for German and European security.In an interview with Bild 
newspaper, the German Foreign Minister Heiko Maas spoke on various international issues, including 
the tension between Iran and US relations.According to Heiko Maas, the resolution of these issues 
requires the cooperation and common approach of the EU member states. He also reaffirmed that the 
deal is crucial for EU by defending the nuclear deal with Iran.Following Iran’s announcement on JCPOA 
after US withdrawal of the deal, Germany called on Tehran not to leave the nuclear deal.He mentioned 
that Germany will be committed to fulfilling its commitments on JCPOA as long as Iran adheres to it.



طرح های اشتغالزا در مناطق روستایی اصفهان به اجرا درآمد
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان از آغاز اجرای طرح ویژه اشتغالزایی در مناطق محروم و 

روستایی با مشارکت شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد.
علی رحمانی روز شنبه در نشستی به این منظور در اســتانداری افزود: برای اشتغالزایی در مناطق محروم و 
روستایی، اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری با همکاری مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

اقدام به اجرای طرح مشارکت و ترویج فروش محصوالت مناطق روستایی کرده است.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این طرح ساماندهی محصوالت مناطق روستایی است که با اجرای آن از مهاجرت 

روستاییان به کالنشهر اصفهان جلوگیری می شود. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان افزود: این طرح 
یکی از مباحث مهم در روند توسعه، حاشینه نشینی و آسیب های مرتبط با آن است که توسط مرکز پژوهش های شورای شهر 

اصفهان بصورت میدانی به آن پرداخته شده است. وی، اجرای این طرح را فرصت ویژه ای برای رونق تولید و فروش محصوالت روستایی 
ذکر کرد و گفت: این طرح عالوه بر آن که ضامن اشتغال روستاییان است، موجب رشد و تعالی ساکنان این مناطق نیز خواهد شد. رحمانی با اشاره 
به اینکه نهادهای مختلفی در اجرای این طرح مشارکت دارند، اضافه کرد: سازمان میوه و تره بار و بازارهای روز شهرداری به میدان خواهند آمد تا 

محصوالت کشاورزی و فرآورده های آن، صنایع دستی و منسوجات تولیدی در جایگاه ویژه ای به فروش برسد.

پیش بینی تولید 300 هزار تن گندم در استان اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری 300 هزار 

تن گندم در استان اصفهان برداشت شود.
محمودرضا افالکی در خصوص وضعیت تامین گندم استان، اظهار کرد: بنا بر گزارش معاونت زراعت وزارت 
جهادکشاورزی، علیرغم سیل در دو استان خوزستان و گلستان، اکنون مشکلی در تامین و تولید گندم 

نداریم. وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 30 هزار هکتار افزایش 
یافته است، افزود: در سال جاری 91 هزار هکتار گندم آبی و دیم در استان اصفهان کشت شد و پیش بینی می 

شود در سال جاری 300 هزار تن گندم در استان برداشت شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان افزود: سال گذشته میزان تولید گندم حدود 160 هزار تن بود، اما 

در سال جاری با توجه به بازگشایی آب زاینده رود برای مناطق شرق و غرب اصفهان، نزدیک به 28 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی حوضه 
زاینده رود زیر کشت رفت. وی با بیان اینکه شهرستان اصفهان با 31 هزار هکتار مقام نخست تولید گندم را در استان دارد، تاکید کرد: برداشت 
گندم در استان اصفهان طی 10 روز آینده از مناطق کویری خوروبیابانک آغاز و بقیه شهرها نیز در خرداد ماه برداشت خواهند داشت، همچنین 

مراکز خرید برای خرید تضمینی گندم آمادگی الزم را دارند.

 بــا وجود اینکــه بانک 
مرکــزی به بانــک ها 
ابــالغ کرده اســت که 
باید ساز و کار رمز دوم 
یکبار مصرف را تا ابتدای 
خرداد آمــاده کنند، اما 
شواهد نشان می دهد، 
بانک هــا از برنامــه زمانبندی عقب 

هستند.
البتــه بانــک مرکزی بــرای اصالح 
بخشنامه خود، روز شنبه در بخشنامه 
دیگــری اعالم کــرد که بــه منظور 
پشــتیبانی حداکثری از مشــتریان 
ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود 
به اســتفاده از برنامه های کاربردی 
گوشی های هوشمند نشده و ارائه آن 
از طریق ســایر ابزارها نظیر پیامک، 

پیام رســان های داخلی مجاز و نظایر 
آن برای مشتریان بانک ها نیز حسب 

تشخیص بانک فعال شود. 
با این حال اکنون مسابقه ای بین بانک 
ها برای تولید و راه اندازی اپلیکیشن 
نرم افزار ویژه استفاده از رمز دوم یکبار 
مصرف، راه افتاده است. این بانک ها 
به ســرعت در تالش هستند تا پایان 
ضرب االجل تعیین شــده، ســامانه 
مخصوص خود را برای گوشــی های 

هوشمند راه اندازی کنند. 
اما نکته ای که هنوز اغلب بانک ها از 
آن غفلت کرده اند، تکلیف مشتریانی 
اســت که فاقد گوشی های هوشمند 
هستند و همچنان تمایل به استفاده از 
گوشی های ساده و غیرهوشمند مدل 

قدیمی دارند. 
افرادی که از گوشی های غیرهوشمند 
اســتفاده می کنند یا افراد مســن و 
میانسالی هســتند که نتوانسته اند 
با فناوری های جدیــد، تعامل برقرار 
کنند یا افرادی هســتند که به دلیل 
مسائل امنیتی به سراغ گوشی های 
 هوشمند نرفته اند یا اینکه به هر دلیل 
نتوانسته اند که گوشی هوشمند تهیه 

کنند. 
با وجود اینکه دارندگان گوشی های 
غیر هوشمند، کم نیســتند، بیشتر 
بانک ها هنوز ساز و کار استفاده این 
مشتریان از رمز دوم یکبار مصرف را 

تعریف نکرده اند. 
 پیگیــری هــای خبرنگار ما نشــان 
می دهد که در روزهای اخیر، برخی 
بانک ها در صدد برآمده اند تا از طریق 
شیوه هایی مانند کد دستوری )*کد 
بانک#( این خالء را جبران کنند که 
هنوز نهایی نشــده است. نکته ای که 
در استفاده از کدهای دستوری وجود 
دارد، امنیت پایین این کدهاست که 
توسط کارشناســان بارها زیر سوال 

رفته است. 
تصمیم بانک مرکزی برای اســتفاده 
اجباری از رمز دوم یکبــار مصرف با 
هدف ایمن سازی دسترسی کاربران 
به سیستم های الکترونیکی و افزایش 
امنیــت در تراکنش هــای بانکی و 
اســتفاده عموم مردم از خدمات در 
بســتر بانکداری الکترونیــک اتخاذ 
شده و در این راســتا، »سند الزامات 
رمزهــای پویا« یا همــان رمز یکبار 

مصرف )OTP( شــهریور سال 97 به 
 بانک ها و موسســات مالی و اعتباری

 ابالغ شد. 
بر اساس ابالغ بانک مرکزی، بانک ها 
باید تا آذر پارســال نســبت به تهیه 
زیرســاخت ارائه رمــز یکبار مصرف 
اقدام مــی کردند، امــا در این میان 
برخی بانک ها این زیرساخت را ایجاد 
نکردنــد. البته بانک هــای مذکور از 
ســوی بانک مرکزی مسئول جبران 

خسارت مشــتریان در صورت بروز 
کالهبرداری شدند. 

سپس بانک مرکزی در بخشنامه ای 
دیگر به شــبکه بانکی ابالغ کرد که 
این زیرســاخت در همــه بانک های 
کشــور باید از ابتدای خرداد 98 ارائه 
شــود و در غیر این صورت با بانک ها 
یا موسسه های مالی و اعتباری فاقد 
 این زیرســاخت ها برخــورد خواهد

 کرد. 

اندر مصائب رمز دوم یکبار مصرف؛   

بانک ها، دارندگان گوشی های غیرهوشمند را فراموش کردند

ایرنا
گـــزارش
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 بیشتر بانک ها برای فعال سازی ساز و کار دریافت رمز 
دوم یکبار مصرف به تولید نرم افزارهای ویژه گوشی های 
هوشمند اقدام کرده اند و در این میان، مشتریانی را که 
گوشی های ساده و غیرهوشــمند دارند، به فراموشی 

سپرده اند.
 بر اســاس اعالم بانک مرکزی، رمزهای دوم ایستا که 
در خریدهــای اینترنتی کاربرد دارنــد، فقط تا پایان 
اردیبهشت اعتبار دارند و از ابتدای خرداد امسال برای 
استفاده از خدمات بانکی هوشمند باید از رمز دوم یکبار 

مصرف )OTP( استفاده شود. 

با وجود اینکه 
دارندگان گوشی های 

غیر هوشمند، کم 
نیستند، بیشتر بانک 

ها هنوز ساز و کار 
استفاده این مشتریان 

از رمز دوم یکبار 
مصرف را تعریف 

نکرده اند. 
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خودروهای وارداتی 
آرام می گیرد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی 
ایران گفت: تاکنون نزدیک به هزار 
و 600 دستگاه خودرو از گمرکات 
ترخیص شده و امید می رود با مهلت 
دوماهه داده شــده بتوان باقیمانده 
خودروهای سواری را ترخیص کرد.

»مهدی دادفر«  به تمدید دوماهه 
مهلت ترخیص خودروهای سواری 
وارداتی اشاره کرد و افزود: چهارماه 
فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد 
زیرساخت ها، تســهیل روابط بین 
ســازمان ها و ارگان های مرتبط و 

آشنایی دستگاه ها با موضوع شد.
وی خاطرنشان کرد: کارهای مربوط 
به ترخیص بسیاری از خودروهای 
در گمرک مانده، انجام شده و فقط 
معطل تمدید مصوبه یاد شده بودند.

 از ســال 97 نزدیک بــه 15 هزار 
دستگاه خودرو در گمرکات باقیمانده 
و ورودشان به کشور مسدود شده بود؛ 
شانزدهم دی پارسال دولت با نگاه 
گره گشایی از مشکالت، مصوبه ای 
صادر کرد تا امکان رفع انسداد این 
خودروها میسر شود، اما در عمل تا 
روز دوشنبه گذشته )16 اردیبهشت( 
در عمل کمتر از هزار خودرو ترخیص 
شده بود. براســاس مصوبه جدید 
دولت، مهلت ترخیص خودروهای 
سواری وارداتی به مدت 2 ماه دیگر 

تمدید شد.  
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آگهی
شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالســه 972768 ش 1/1/4م ش له اقای 
حنیف ســلطانیان علیه فریدون رئیســی گرویی به آدرس 
اصفهان سه راه رهنان میدان شهرداری نانوایی رئیسی بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 75/678/494 ریال 
و 3/783/925 ریال حق االجــرای دولتی محکوم به و اموال 
توصیفی به شــرح 1 دســتگاه تنور فلزی دوار برقی نانوایی 
با ســوخت گاز طبیعی و شعله مستقیم مشــعل با توجه به 
جمیع جهات موثر در مقطع فعلی بــه مبلغ 80/000/000 
ریال )هشــتاد میلیون ریال( ارزیابی و اعــالم می گردد که 
مورد اعتــراض هیچ یــک از طرفین قرار نگرفته اســت. در 
نظر دارد جلســه مزایــده ای در مورخ 98/3/7 در ســاعت 
12-11 صبــح در محــل اجرای احــکام واقــع در خیابان 
آتشــگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شــماره 2 شورای 
حل اختالف برگزار می گردد. طالبین شــرکت در جلســه 
مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل 
از جلســه مزایده به شماره حســاب 2171350205001 
بانک ملی و ارائه آن فیــش به اجرا از امــوال بازدید نمایند 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمــت برنده مزایــده خواهد 
 بود. مدیر اجــرای احکام شــورای حل اختــالف اصفهان 

شناسه: 463110

آگهی مزایده )نوبت دوم(
حسب دستور قضایی با توجه به اینکه در جلسه مزایده مورخ 
1397/12/21 هیچگونه تقاضایی برای خرید مورد مزایده به 
واحد اجرای احکام دادگستری سمیرم واصل نشد و محکوم 
له تقاضای تجدید مزایده و آگهــی مزایده مجدد برای نوبت 
دوم را نموده اســت. لذا بدینوســیله اعالم می گردد اجرای 
احکام دادگستری ســمیرم در نظر دارد در ارتباط با پرونده 
های کالســه 34/93 اجرا شورا یکدســتگاه اره برقی آتشی 
واقع در سمیرم شهرک صنعتی هست متعلق به آقای حسین 
آقایی توقیف شده از طریق کالنتری مرکزی که طبق نظریه 
کارشناسی به مبلغ 22/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 
را از طریق مزایده بفروش برساند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
 شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی به فروش خواهد

 رسید. ضمنا مبلغ ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه 
نقدی فی المجلس به عنوان ســپرده دریافت و به صندوق 
دادگستری ســپرده می گردد و مابقی وجه از برنده مزایده 
با نظر اجــرای احکام حداکثــر ظرف مهلت یــک ماه اخذ 
خواهد شــد. در صورتی که برنده مزایده مابقی وجه مزایده 
را ظرف مهلت مقرر نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه 
 اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. از کسانیکه مایل به 
شرکت در جلســه نوبت دوم می باشــند دعوت می شود در 
روز سه شنبه مورخ 1398/3/7 ســاعت 10 صبح در محل 
اجرای احــکام حضور بهم رســانند. متقاضیــان می توانند 
قبل از تاریخ فــوق در واحد اجرای احکام حاضر شــوند. از 
خصوصیات و مشــخصات مال مذکور در نظریه کارشناسی 
 مطلع شوند. دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سمیرم 

شناسه: 463007

آگهی حصر وراثت
آقای امراله قاسمی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 70 به 
شرح دادخواســت به کالســه 35/98/ش ح 1 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداله قاسمی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 
694 در تاریــخ 1397/11/25 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- امراله قاسمی فرزند اسداله متولد 1337 صادره از سمیرم 
فرزند متوفی 2- افراسیاب قاسمی فرزند اسداله ش ش 7180 
متولد 1332 صادره از سمیرم فرزند متوفی 3- افشانه قاسمی 
فرزند اسداله ش ش 260 متولد 1339 صادره از سمیرم فرزند 
متوفی 4- شهناز قاسمی فرزند اســداله ش ش 207 متولد 
1342 صادره از ســمیرم فرزند متوفی 5- منوچهر قاسمی 
فرزند اسداله ش ش 32 متولد 1346 صادره از سمیرم فرزند 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم 

شناسه: 463041

آگهی حصر وراثت
آقای سید حســین مرشــدی فرزند ســیدکریم به شماره 
شناسنامه 120/027391/5 به شرح دادخواست به کالسه 
33/98/ش ح 1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدکریم 
مرشدی فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 19 در تاریخ 
1398/1/25 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سیدحســین 
مرشدی فرزند ســیدکریم ش ش 120/027391/5 متولد 
1384 صادره از ســمیرم – پادنا روســتای ده بزرگ منزل 
سیدکریم مرشدی فرزند متوفی 2- سیده صدیقه مرشدی 
ش ش 120/014769/3 متولد 1373 صادره از سمیرم فرزند 
متوفی 3- مهربانو موسوی ش ش 21 متولد 1352 صادره از 
سمیرم همسر متوفی 4- ســید نصرت اهلل مرشدی ش ش 
21 متولد 1320 صادره از سمیرم پدر متوفی و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شورای حل 

اختالف شماره یک شهرستان سمیرم شناسه: 460107

آگهی حصر وراثت
آقای جعفر زائر کاظمین به شــماره شناسنامه 91 به شرح 
دادخواست به کالسه 260 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی 
زائر کاظمین به شماره شناسنامه 1037 در تاریخ 89/9/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فخری عسگری تقی ابادی فرزند 
حسین ش ش 19 همسر 2- محمد زائر کاظمین فرزند علی 

ش ش 124، 3- فاطمه زائر کاظمین فرزند علی ش ش 91، 
4- طاهره زائر کاظمین فرزند علــی ش ش 1153، 5- زهرا 
زائر کاظمین فرزند علی ش ش 3793، 6- جعفر زائر کاظمین 
فرزند علی ش ش 91 فرزنــدان. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 463111

آگهی حصر وراثت
آقای سیدحســن هاشمی ثابت به شــماره شناسنامه 348 
به شرح دادخواست به کالســه 244 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدعباس هاشمی ثابت به شماره شناسنامه 1077 در تاریخ 
89/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ملوک زرین نرگس 
فرزند محمد ش ش 32377 همســر 2- طاهره هاشــمی 
ثابت فرزند ســیدعباس ش ش 38، 3- سیدحسن هاشمی 
ثابت فرزند ســیدعباس ش ش 348 فرزندان. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان شناسه: 463123

آگهی حصر وراثت
خانم بتول معلمی به شماره شناسنامه 65 به شرح دادخواست 
به کالسه 253 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اقا ســید اسداله 
شاکر طاهری به شماره شناسنامه 593 در تاریخ 58/5/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- راضیه شاکر طاهری فرزند 
مالمحمد مهدی ش ش 594 همسر 2- فاطمه شاکر طاهری 
فرزند اقا سیداســداله اله ش ش 597، 3- سیدمحمد شاکر 
طاهری فرزند اقا سیداسداله ش ش 1168، 4- سیدحسین 
شاکر طاهری فرزند اقا سیداسداله ش ش 15، 5- زهرا شاکر 
طاهری فرزند اقا سیداســداله ش ش 142، 6- سید عباس 
شاکر طاهری فرزند اقا سیداسداله ش ش 596، 7- مرضیه 
شاکر طاهری فرزند اقا سیداسداله ش ش 595 فرزندان. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 463114

آگهی حصر وراثت
خانم بتول معلمی به شماره شناسنامه 65 به شرح دادخواست 
به کالسه 252 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه شاکرطاهری 

به شماره شناســنامه 594 در تاریخ 61/9/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- فاطمه شــاکر طاهری ش ش 597 همسر 2- 
ســیدمحمد شــاکر طاهری ش ش 1168، 3- سیدحسین 
شاکر طاهری ش ش 15، 4-- زهرا شــاکر طاهری ش ش 
142 همگی فرزندان سید اسداله، 5- مرضیه شاکر طاهری 
فرزند اقا سیداســداله ش ش 595، 7- ســیدعباس شاکر 
طاهری فرزند سیداسداله ش ش 596 فرزندان. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان شناسه: 463115

آگهی حصر وراثت
آقای سید هادی مسعودی به شماره شناسنامه 79 به شرح 
دادخواست به کالسه 258 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان آقا 
محمد مسعودی به شماره شناســنامه 14 در تاریخ 98/1/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سید احمد مسعودی فرزند 
اقامحمد ش ش 430، 2- ملیحه مسعودی فرزند محمد ش 
ش 227، 3- سید هادی مسعودی فرزند اقامحمد ش ش 79، 
4- فاطمه سادات مسعودی فرزند اقامحمد ش ش 1337، 5- 
سید محمود مسعودی فرزند اقامحمد ش ش 373، 6- لیلی 
سادات مسعودی فرزند اقامحمد ش ش 473 فرزندان. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان شناسه: 463125

آگهی حصر وراثت
آقای علی آقا هاشمی نسب به شماره شناسنامه 153 به شرح 
دادخواست به کالسه 254 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
هاشمی نسب به شماره شناسنامه 5544 در تاریخ 93/5/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل هاشمی نسب ش ش 
42332، 2- علی اقا هاشــمی نسب ش ش 153، 3- طاهره 
هاشمی نسب 220، 4- فاطمه هاشمی نسب ش ش 47839 
همگی فرزندان حســین. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. قاضی شــعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: 462193

آگهی اخطار اجرایی
محکوم علیه:  محمد خلیلی  نشــانی محل اقامت: مجهول 

المکان محکوم له: علی حســن زاده طاهری  نام پدر: حسن 
نشــانی محل اقامت: راوند نیایش 29 منــزل اقای مهدی 
قربانی )مســتاجر(، به موجــب رای شــماره 1199 تاریخ 
97/11/15 حوزه 4 شــورای حل اختالف شهرستان کاشان 
که قطعیت یافته اســت و محکوم علیه محکوم اســت به : 
پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ریال بابت چک شــماره 
49867 بابت اصل خواســته و پرداخت 1/860/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه طبق 
شاخص ســالیانه بانک مرکزی در حق محکوم له طبق رای 
غیابی تبصره 2 ماده 306 رعایت نیم عشر از خوانده دریافت 
 شود. قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان کاشان 

شناسه: 459104

آگهی
شــماره پرونده: 632/97 شــماره دادنامه: 56/98 بتاریخ 
98/2/2 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 5 شورای حل 
اختالف کاشــان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضی شورا از توجه 
اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح 
ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. رای قاضی شــورا: 
در خصوص دعوی خواهان وحید جاللی تبار فرزند مجتبی 
به طرفیت خوانده حسین منوچهری زاد به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 11/500/000 ریال به اســتناد یک فقره چک 
به شــماره 379288 مورخ 96/9/30 به انضمام خســارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با بررسی اوراق پرونده و اصل 
تجریدی بودن اســناد تجاری و اینکه خوانده دعوی علیرغم 
علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور به هم 
نرســانده اند و دالیل و مدارکی که حکایت از ابراء نامبرده را 
نماید ارائه ننموده اند فلذا با عنایت به مراتب فوق العشار و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صــادره و احراز ذینفع بودن 
خواهان در دعوی مطروح و صدور آن از ناحیه خوانده و توجها 
به نظریه مشــورتی اعضا محترم شورای حل اختالف دعوی 
خواهان را وارد دانسته لذا به اســتناد مواد 1257-1301 از 
قانون مدنی و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت 
و مــواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آیین 
دادرســی مدنی و ماده واحــده قانون استفســاریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قانــون اصالح موادی از قانــون صدور چک 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 11/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 365/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی که حین االجرا محاســبه و تعیین می 
شــود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
/ بدوا ظــرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابــل واخواهی در این 
شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگســتری کاشان 
 می باشد. قاضی شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف کاشان

 شناسه: 463143
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تبدیل ساختمان های بال استفاده پست به محیط کسب و کار استارت آپی
محمدی گفت: برای پیشبرد برنامه های اقتصاد دیجیتال از ساختمان های بال استفاده پست برای استقرار 

استارت آپ ها کمک می گیریم.
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری درباره برنامه های این ستاد برای توانمندسازی اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: برای 

پیشبرد برنامه های اقتصاد دیجیتال و گسترده کردن آنها تفاهم نامه هایی را با مجموعه های مختلف به امضا 
رسانده ایم.

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اشاره به تفاهم نامه ها گفت: با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
سازمان پست تفاهم نامه ای را به امضا رسانده ایم که در بستر آن از ساختمان های بالاستفاده سازمان پست استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از ساختمان های پست اکنون بال استفاده شده اند و آن بهره وری سابق را ندارند؛ در همین راستا ما به دنبال این 
هستیم تا از این فضای بال استفاده جهت استقرار تیم های استارتاپی و شتاب دهنده ها استفاده کنیم.

محمدی درباره چگونگی تجهیز این ساختمان ها جهت استقرار استارتاپ ها بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ب تجهیز این 
فضا کمک می کنند و محیط را جهت استقرار شتابدهنده ها و تیم های استارتاپی آماده می سازد.
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   ۱. رویداد غیرمنتظره
رویــداد غیرمنتظــره 
می تواند یــک صنعت را 
دگرگون  کنــد. منظور 
از رویــداد غیرمنتظره 
شکســت  موفقیــت، 
یــا رویــداد خارجــی 
غیرمنتظره ای است که منجر به فرصت 
جدیدی در کسب وکار شود یا آن را نمایان 

سازد.
پِیر امیدیــار مجموعــه ای از جعبه  های 
شیرینی داشــت که می خواست آن ها را 
در بازار آزاد بفروشد. از آنجا که وب سایتی 
نداشــت، ebay را خلق کرد تا آن  ها را به 
افرادی بفروشد که بیشــترین قیمت را 
برایشان می پرداختند. استقبال آنقدر زیاد و 
غیرمنتظره بود که تصمیم گرفت با استفاده 
از این مدل مزایده محصــوالت دیگری 
هم بفروشــد. این موفقیت غیرمنتظره 
که پِیر آن را به سرعت تشــخیص داد و 
در آن سرمایه گذاری کرد، او را به یکی از 

ثروتمندترین مردان دنیا تبدیل کرد.
بســیاری از پیشــرفت  های نوآورانه در 
کسب وکار، نتیجه یک شکست غیرمنتظره 
بوده  اند. اغلب، شکست غیرمنتظره یک 
محصول منجر به تفکر و طراحی مجدد و 

خلق محصولی بسیار محبوب می شود.

  ۲. ناسازگاری
یک منبع دیگر نوآوری عدم ســازگاری 
بین واقعیت موجود و چیزی که باید باشد، 
است. به عبارت دیگر، وقتی کارها قرار است 
به شکل مشخصی اتفاق بیفتد، اما چنین 

نمی شود، عدم سازگاری روی می دهد.
به کسب وکار امروز خود نگاهی بیندازید. 
آیا رویدادی در کسب وکار یا در تقاضای 
بازار اتفاق می افتد که با آنچه قبال انتظار 
داشــته اید، متفــاوت اســت؟ همه این 
ناسازگاری ها می تواند منبعی برای تولید 
محصوالت و خدمات نوآورانه ای باشد که 

کسب وکارتان را متحول می کند.

  ۳. نیاز به فرایند
یکی دیگر از منابع مهم نــوآوری، نیاز به 
فرایندی خاص اســت. گاهی برای غلبه 
بر مشــکالت و کمبودهای شــرکت به 
تکنولوژی، تکنیک یا سیستمی نیاز دارید. 
همین موضــوع باعث توســعه فرایندی 
می شود که کاربردهای تجاری دارد. این 
فرایند باعث می شــود بر عوامل محدود 

کننده غلبه کرده، بر بازار تسلط یابید.
وقتی تام موناگان ایده ارسال پیتزا در ۳۰ 
دقیقه یا کمتر را مطرح کرد، مالکان پیتزا 
فروشی ای که او در آن کار می کرد، این کار 
را غیرممکن خواندند،  زیرا هر پیتزا پس 
از ســفارش باید به سلیقه مشتری آماده، 
پخته، بسته بندی و ارسال می شد. انجام 
این فرایند در کمتــر از ۳۰ دقیقه ممکن 
نبود. دلیل پیشــرفت موناگان ساده بود. 
او بر اساس تجربه ارسال پیتزا و تحقیقات 
بازار دریافت ۲۰ درصد انواع پیتزاها، ۸۰ 
درصد سفارشات را پوشش می دهد.  سپس 
تصمیم گرفت پیتزا فروشی خود را باز کند 
و فقط ۸ نوع پیتزا ارائه کند که از نظر اندازه 
و محتویات محبوبیت بیشتری داشتند. 
او محبوب ترین پیتزاها را از قبل ترکیب 
و آماده می کرد و هنگام دریافت سفارش 
فقط الزم بــود آن ها را بپــزد. خیلی زود 
و در زمان کوتاهی پیتــزا دومینو ۸۰۰۰ 

رستوران در سراسر دنیا افتتاح کرد.
چگونه می توانید فرایندی را تغییر یا توسعه 
 دهید تا به شما امکان دهد خدماتی بهتر، 
سریع تر، ارزان تر یا مناســب تر از رقبا به 
مشتریان ارائه کنید؟ یک تغییر یا بهبود 
کوچک در فرایند تولید و ارسال محصول 
می تواند »عامل برد« صنعت را از آِن شما 

کند.

  ۴ .تغییر در ساختار صنعت
تغییــر در ســاختار صنعــت در نتیجه 
مجموعه ای از عوامل مختلف، چهارمین 
منبع نوآوری اســت. یک مثــال خوب 
معرفی آیفون اپل در سال ۲۰۰۶ است که 
با گوشی های هوشمند اندرویدی خود به 
سامسونگ زیان زیادی وارد کرد و در مدت 
۵ سال باعث شد سهم بازار بلک بری و نوکیا 
که به ترتیب بر بازار گوشی های تجاری و 
موبایل مسلط بودند به کمتر از ۱۰ درصد 

سهم قبلی شان برسد.
هر کشــف جدید، هر پیشرفت جدید در 
تکنولوژی، هر ابتکار رقابتی که صنعت را 
متحول یا دگرگون کند، مولد فرصت هایی 
برای ارائه محصوالت و خدمات جدید است 
که می تواند در بازارهای بسیار متغیر امروز 

به شدت سودآور باشد.

  ۵. تغییرات جمعیتی
تغییرات جمعیتی موجــب نوآوری های 
فراوانی در بخش های دولتی و خصوصی 
کشــورها و دنیا شده اســت. در ۲۰ سال 
آینده، نسل جنگ جهانی با نرخ ۱۰.۰۰۰ 
نفر در روز بازنشسته می شــوند. نیازها، 
خواســته ها و ترجیحــات شــهروندان 
سالخورده از نظر شیوه زندگی، سالمت، 
درمان، مســافرت، حمل ونقل و هر حوزه 
دیگر، بازارهای عظیمی برای محصوالت 
و خدمــات جدید و ســود کالنــی برای 

بسیاری از مدیران و شــرکت  های نوآور 
ایجاد می کند.

جابجایی جمعیت در ایــاالت متحده از 
سواحل شمالی و شرقی به سوی ایالت  های 
گرمتر جنوبــی و غربــی، تغییــرات و 
فرصت های وســیعی برای ساخت خانه، 
فروشــگاه  های خرده فروشــی، خدمات 
درمانی، محصــوالت و خدمات مختلف 
زندگی، مراقبت های پزشکی و حوزه های 

بیشمار دیگر به وجود آورده است.
یکی از اساسی ترین جابجایی های جمعیت 
از ایالت  های با مالیات های زیاد به ســوی 
ایالت  های با مالیات های کم بوده است. برای 
مثال تگزاس به خاطر عدم دریافت مالیات 
بر درآمد و سیســتم قانونگذاری تجاری 
مطلوب نسبت به ۴۹ ایالت دیگر، در پنج 
سال اخیر شغل های جدید بیشتری ایجاد 
کرده است. این روندها همچنان ادامه دارد.

  ۶. تغییر در ارزش ها و نگرش ها
تغییر در نگرش ها هم بــه نوآوری منجر 

می شــود. برای مثال، امروزه نسل جدید 
تاکید بیشتری بر غذاهای سالم و تناسب 
اندام دارد. تالش برای داشتن عمر بیشتر، 
سالمت بهتر و انرژی بیشتر موجب تقویت 
صنعت مواد غذایی طبیعی و ویتامین ها 
شده است. متوســط عمر از ۶۰ سال در 
۱۹۳۵ به ۸۰ سال در ۲۰۱۴ افزایش یافته 
است. افراد بیشتری می خواهند بیشتر، 
بهتر و سالم تر از گذشته زندگی کنند. این 
اشتیاق از سوی میلیون ها مصرف کننده 
نسبتا ثروتمند فرصت  های کاری فراوانی 
برای کارآفرینان نوآور ایجاد کرده است که 
می توانند محصوالت و خدمات جدیدی را 

برای تامین این نیازها ارائه کنند.

  ۷. دانش جدید
دانش جدیــد،  چــه علمی باشــد چه 
غیرعلمی، روندهای اقتصادی، فرصت ها و 
حتی صنایع کامال جدیدی را خلق می کند.

امکان اجرا کــردن همــه عملیات یک 
کامپیوتر شخصی روی تبلت هایی مثل 

آی پد اپل دنیــای پردازنده هــای قابل 
حمل را متحول کــرده و منجر به کاهش 
شــدید فروش کامپیوترهــای خانگی و 
جنگ های قیمتی شده است که بسیاری از 
شرکت  های پیشرو در صنعت کامپیوترهای 
شخصی را به ورشکستگی کشانده است. 
هم اکنــون میلیون هــا و میلیاردها دالر 
فروش و درآمد، سهم شرکت  هایی می شود 
که اپلیکیشــن های جدید برای موبایل و 
خدمات جدیدی برای صاحبان تبلت ها 

تولید می کنند.
البتــه دانش جدیــد نامعتبرترین منبع 
نوآوری اســت زیرا خیلی طول می کشد 
تا وارد بازار شود و حدس زدن عاقبت آن 

بسیار دشوار است.
اگر شما هم دوست دارید روزی کسب و 
کار خودتان را راه بیندازید، یا اگر کســب 
و کار خودتان را راه انداخته اید و به دنبال 
یافتن رازهایی هستید که موفقیت تان را 
تسهیل کند، شاید این یادداشت برای تان 
مفید باشــد. کارآفرینان جوان معموال به 
دنبال نوآوری هستند. آنها راز موفقیت را در 
نوآوری می بینند. به خوبی درک کرده اند 
که در جهان امروز رقابت شدید است و به 
این فکر می کنند که برای اینکه راه شان را 
از کسب و کارهای محکوم به شکست جدا 
کنند باید نوآوری داشته باشند. یادداشتی 
که می خوانید درباره نوآوری در کسب و 
کار است و راهنمایی است درباره این که 
نوآوری را چه زمانی و چگونه باید به کار برد.

  چقدر تازه باشد؟
شما می خواهید در کسب و کارتان نوآور 
باشید اما برای تان سوال است که چقدر 
نوآور بودن کافی است؟ برای نوآور بودن 
نیازی نیست که حتما انقالب به پا کنید. 
الزم نیست نوآوری شما کامال جدید باشد، 

شــما می توانید از ترکیب دو ایده که هر 
یک جدید هم نیســتند به ایده ای کامال 

جدید برسید.
بگذارید پا را فراتر بگذاریم؛ حتی اگر شما 
ایده ای موجود را در موقعیتی جدید هم 
به کار بگیرید باز هم نوآور به حساب می 
آیید. اگر شما به دنبال موفقیت کسب و 
کارتان هستید چندان به تازه بودن ایده تان 
اهمیت ندهید تا جایی که قانون یخه تان را 
نگیرد حتی می توانید از ایده های دیگران 
بدزدید. می توانید از نمونه های خارجی 
الگو بگیرید. می توانید نوآوری های رقبای 
تان را بهبود بدهید و به کار بگیرید. شما 
هنرمند نیســتید که درجه خالق بودن 
تان برای کسی مهم باشد، صاحب کسب و 
کاری هستید که باید برای موفقیت کسب 

و کارش تالش کند.

  نوآوری در چه چیز؟
نوآوری تنها در محصول نیســت ممکن 
است شــما در فرآیندتان نوآوری کنید، 
یعنی محصــول تان یا خدمت تــان را با 
فرآیندی جدید که کم هزینه تر اســت 
 یا کیفیت بیشــتری دارد تولیــد یا ارائه

 دهید.
ممکن اســت در انتخاب بازارتــان نوآور 
باشید، یعنی به سراغ مشتریانی بروید که 
پیش از شما کسی سراغ شان نرفته است 
ممکن اســت در منابع تان نوآور باشید 
یعنی ماده اولیه گرانقیمت یا کم کیفیتی 
را با ماده اولیــه ارزان تر یا با کیفیت تری 
جایگزین کنید. یکی از انــواع نوآوری ها 
که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است، نوآوری در مدل کسب و کار است. 
یعنی شما در مدل کسب و کارتان )یا همان 
 منطق درونی کســب و کارتان( نوآوری

 می کنید.

خالقیت می تواند یک صنعت را دگرگون  کند؛   

هفت منبع نوآوری

یکی از اساسی ترین 
جابجایی های 

جمعیت از ایالت  های 
با مالیات های زیاد 

به سوی ایالت  های با 
مالیات های کم بوده 

است.

پیتر دراکر در کتاب فوق العاده خود »نوآوری و کارآفرینی« 
هفت منبع نوآوری در کسب وکارها را توضیح می دهد. اگر 
در جستجوی روش هایی خالقانه برای رشد کسب وکار خود 

هستید، کارتان را با این هفت منبع نوآوری آغاز کنید.

 
استارت آپ

فروش ۶0 تا 80 هزار میلیارد تومانی شــرکت های 
دانش بنیان و عرض انــدام آنها در عرصه اقتصادی 
کشور، نشــان می دهد که با وجود تمام تنگناهای 

ناشی از تحریم، جوانان ایرانی در قالب استارتاپ  و فعالیت های 
دانش بنیان، »ما می توانیم« را به بهترین شکل متجلی کرده اند.

 بامیلو را دیگر باید در خاطره ها جســتجو کرد نه در میان صفحات وب. از 
روز ۲۱ اردیبهشت ۹۸ وب سایت بامیلو رسماً به کار خود پایان داده است و 
با مراجعه به آدرس بامیلو، وارد سایت »اسنپ مارکت« خواهید شد. گروه 
اینترنت ایران )IIG( بدون هیچ توضیح یا انتشار بیانیه ای، با این کار رسماً به 

فعالیت بامیلو پایان داده است و به دنبال توسعه اسنپ مارکت است.
۳۰ بهمن ۹۷ بود که زمزمه هایی مبنی بر تعدیل گســترده نیرو در دومین 
فروشگاه اینترنتی بزرگ ایران شنیده شد. در همان زمان چند کارمند بامیلو 
که نخواستند نام شان فاش شود به دیجیاتو گفته بودند که رشد منفی تعداد 

سفارش ها، علت اصلی تصمیم برای کوچک  کردن اندازه بامیلو بوده است.
در اولین روز اسفند، بامیلو رسماً با انتشار بیانیه ای، خبرهای غیررسمی را تایید 
کرد و گفت که اگرچه کوچک تر شده اما می خواهد مصمم تر در بازار کاالهای 
تندمصرف )FMCG( تمرکز کند. اما از امروز وب ســایت بامیلو به اســنپ 

مارکت ری دایرکت می شود که دقیقاً در همین حوزه فعالیت دارد.
اگرچه در آن زمان به شکل دقیق گفته نشد که چند نفر از نیروهای بامیلو تحت 
تاثیر این تصمیم قرار گرفتند اما شنیده می شد که بامیلو بیشتر از ۴۰۰ کارمند 

داشته که بخش کوچکی از آنها باقی مانده یا به سایر تیم های فعال در ساختمان 
گروه اینترنت ایران منتقل شدند و سایرین، تعدیل شده اند.

حاال اما به نظر می رســد که گروه اینترنت ایران، با تصمیم جدیدش می خواهد 
تجربه ناموفقی به نام بامیلو را فراموش کند؛ هرچند تغییر نام استارت آپ های ریز 
و درشتی که این گروه در آنها سرمایه گذاری می کند، اتفاق نادری نیست. پیش 

از این نیز زود فود به اسنپ فود، و پین تاپین به اسنپ تریپ تغییر نام داده بودند.
در میان اتفاقی که برای بامیلو افتاد به هیچ عنــوان قابل پیش بینی نبود. همین 
فروشگاه اینترنتی در اوایل دی ماه ۹۷، در گزارشــی از آمارهای حراجمعه خود 
اعالم کرده بود که در حراجمعه ۹۷، با رشد ۵۰۰۰ درصدی توانسته است فروشی 
دو برابر دیگر حراج هــای اینترنتی از جمله یلــدای بزرگترین رقیب خود یعنی 

دیجی کاال را تجربه کند.
چند روز قبل از حراجمعه ســال ۹۶، مدیرعامل بامیلــو در گفتگویی مفصل با 
دیجیاتو اعالم کرده بود که این فروشگاه اینترنتی، ۳۰ درصد از سهم بازار خرده 

فروشی آنالین را در کشور در اختیار دارد.
بامیلو را می توان اولین پلتفرم در ایران دانســت که به شکل جدی و از اولین روز 
فعالیت خود، وارد یک بازی سخت به نام »مارکت پلیس« شده بود؛ در حالی که 
دیجی کاال در سال ۱۳۹۵ و تقریباً پس از ۱۰ ســال از شروع فعالیتش، وارد این 

میدان شد.

منبع : کتاب نوآوری و کارآفرینی
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

چگونه می توانید 
فرایندی را تغییر یا 

توسعه  دهید تا به شما 
امکان دهد خدماتی 

بهتر، سریع تر، ارزان تر 
یا مناسب تر از رقبا به 
مشتریان ارائه کنید؟

دیجیاتو
گـــزارش

پایان برند »بامیلو«

احتمال کاهش درآمد 
استارت آ پ ها با اجرای 

رمز یکبار مصرف

نایب رئیس کمیســیون جوانان، 
کارآفرینی و کسب و کارهای نوین 
و دانش بنیان اتاق ایران گفت: حذف 
رمزهای اینترنتی ثابــت فعالیت 
اســتارت آپ ها را برای دو ماه دچار 
مشکل می کند و احتمال کاهش 

درآمد آنها وجود دارد.
 بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه ای 
به بانک ها و موسسات اعتباری اطالع 
داده رمــز دوم اینترنتی کارت های 
بانکی فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار 
دارد. این رمز از ابتــدای خرداد به 
صورت خودکار حذف می شــود و 
مشــتریان باید از رمزهــای یکبار 
مصرف استفاده کنند که فقط ۶۰ 

ثانیه اعتبار دارد.
پس از آن عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانــک مرکزی در یادداشــت 
اینســتاگرامی اش تاکید کرد که 
»اجرای طرح بــرای تأمین امنیت 
حساب ها، نباید به کسب و کارهای 

نوپا لطمه بزند.«
اما آیا اجــرای این طرح می تواند به 
کســب و کارهای نوین که اساس 
فعالیت های بعضــی از آنها فروش 
محصــول و خدمات بــه صورت 

اینترنتی است، آسیب وارد کند؟
غالمحسین جمیلی، نایب رئیس 
کمیســیون جوانان، کارآفرینی و 
کسب و کارهای نوین و دانش بنیان 
اتاق ایران در این زمینه گفت: حذف 
رمز دوم ثابت کارت های بانکی در 
شــرایطی که ثبات در بازار وجود 
ندارد، می تواند آشفتگی فعالیت های 
تجاری و به خصوص استارت آپ ها را 

بیشتر کند. 
وی معتقد اســت حذف رمزهای 
اینترنتی ثابت فعالیت استارت آپ ها 
را برای دو ماه دچار مشکل خواهد 
کرد.  جمیلی بــا بیان اینکه بعضی 
کســب و کارهای نوین نمی توانند 
فورا خودشان را با تغییرات جدید به 
روز رسانی کنند، تصریح کرد: شبکه 
انتقال بانکی به عنوان پل ارتباطی 
و حلقه اتصال بین اســتارت آپ ها 
با مخاطبانشــان عمل می کند که 
این کانال قرار است تغییرات جدی 
داشــته باشــد. بنابراین هم کسی 
که خدمات را ارائــه می دهد و هم 
مصرف کننده بایــد آماده پذیرش 
شرایط باشــند که در حال حاضر 

نیستند.
نایب رئیس کمیســیون جوانان، 
کارآفرینی و کسب و کارهای نوین 
و دانش بنیان اتاق ایــران ادامه داد: 
مردم به این شکل از استفاده از این 
کســب و کارهای اینترنتی عادت 
کرده انــد و نمی توانند به ســرعت 
خودشــان را تغییر دهند. قطعا با 
اجرای طرح جدید با کاهش درآمد 
و افت محســوس فعالیــت کاری 
اســتارت آپ های اینترنتی مواجه 
خواهیم بــود که البتــه ظرف دو 
ماه رفع می شــود و مردم ناچارند 
خودشان را با این تغییرات منطبق 
کنند. این عضو اتــاق ایران با انتقاد 
از اجرای یکباره طرح حذف رمزهای 
اینترنتی ثابت گفت: همیشه قبل 
از اینکــه پیش زمینه هــای الزم 
برای پذیرش یک تغییر در جامعه 
فراهم شود، آن تصمیم را وارد مدار 
اجرایی می کنیم. درست است این 
موضوع از قبل اطالع رســانی شد و 
بازه زمانی یک ماهه برای اجرای آن 
در نظر گرفتند، ولی همین دوره می 
توانست به صورت آزمایشی انجام و 
کارگاه های آموزشی متناسب برای 

ذی نفعانی آن برگزار شود. 

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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