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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 

ترامپ روی چه کسانی برای 
فشار به ایران حساب کرده؟

 تحریم های 13آبان؛ 
چقدر واقعیت ؟چقدر خیالی؟

عامل تحریم های جدید ایران، ترامپ است. او با 
راه یافتن به کاخ سفید، برجام را به زیان کشورش 
تعبیر کرد و خواهان خروج از آن شد.به همه آنچه 
دولت پیش از خودش متعهد شده بود،پشت پا 
زد و همراه با ایجاد فضای تبلیغاتی علیه برجام 
و تقســیم کار بین خودش و نتانیاهو،علیه آن 

سخن گفت.
برجام قرار نبود بــرای اقتصاد ایــران معجزه 
 آفرینی کنــد. با این حــال فرصتــی بود که 
 می توانست تحریم هایی را که هر روز شدیدتر 
می شــد، و تنگناهای اقتصادی بیشتری را به 

وجود می آورد، مغتنم شمرده شود. ...

        استاندار اصفهان: اینکه مسئوالن یزد می گویند تعیین میزان حقابه ها و میزان سهم هر استان در سطح ملی انجام می شود، کامال صحیح است.

قیمت 500 تومان

شکایت از تنگنای معیشت؛  

کشاورزان اصفهانی می خواهند که صدایشان شنیده شود

بازار طال و سکه  97/8/10 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,300,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,300,0005,041,000جدید

2,280,0002,521,000نیم سکه

1,260,0001,441,000ربع سکه

610,000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18420000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

هشدار پلیس به دارندگان آیفون
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عامل سوءاستفاده از اطالعات 

دارندگان محصوالت اپل خبر داد و هشدارهایی را درمورد استفاده از 
آیفون و آپید ارائه کرد.

ســرهنگ تورج کاظمی در این باره گفت: در پی وصول اخباری 
 )Apple ID( مبنی بر سوءاســتفاده از حســاب کاربری اپل
دارندگان محصوالت اپل، رســیدگی به موضوع در دستور کار 

ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه »در تحقیقات مامــوران، فردی که با طراحی 

سایت جعلی اپل اقدام به دسترسی به اپل آی دی کاربران...

 سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ورزشی، 
صرف نظر از منافع اقتصادی مستقیمی که 
برای شهرها ایجاد می کند، باعث ارتقاء وجهه و 
تصویر خارجی یک شهر خواهد شد. به همین 
منظور مدیران و سیاست گذاران موفق شهری، 
توسعه  زیرساخت ها و تسهیالت ورزشی، و 
همچنین برگزاری رویدادهای مهم ورزشی را 
برای رشد بازار گردشگری ورزشی در دستور 
کار قرار می دهند. در این سیاست ها در کنار 
جذب گردشگر برای تماشــای رویدادهای 
ورزشــی، اهمیت جذب مســتمر و پایدار 

گردشگران نیز به خوبی دیده شده است.

    رویدادهای ورزشی
میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ در نقش 
جاذبه  گردشــگری موجب ســرازیر شدن 
بازدیدکنندگان و هواداران ورزشــی به یک 
شهر یا منظقه  می شــود. همچنین پوشش 
رسانه ای و تبلیغات گسترده ای که پیرامون 
رویدادهای ورزشــی مهم صورت می گیرد، 
باعث شناخته شــدن و مطرح شدن هر چه 
بیشتر شهر یا کشــور میزبان نزد مخاطبان  
اذهان عمومی خواهد شد. میزبانی رویدادهای 
ورزشــی بزرگ مانند مسابقات جام جهانی، 
المپیک و رقابت های قاره ای، البته هزینه های 
سنگینی را به میزبانان تحمیل کرده و الزم 
است تا شهر یا کشور میزبان، بودجه و سرمایه 
قابل توجهی را از چندین سال قبل از برگزاری 
مســابقات، برای آماده سازی زیرساخت ها و 
امکانات ورزشــی مورد نیاز اختصاص داده و 
برنامه ریزی های جامعی را برای آمادگی در 
برگزاری هر چه بهتر رویداد انجام دهند. در 
مقابل، اما رویدادهای ورزشی، منافع اقتصادی 
فراوانی را از طریق جذب گردشــگران انبوه 

برای میزبان به همراه خواهد داشت. عالوه بر 
آن، میزبانی رقابت های ورزشی، فقط جنبه 
مصرفی و کوتاه مدت نداشته و در بلند مدت 
نیز با مطرح شدن نام شهر نزد گردشگران و 
همچنین ارتقاء تصویر خارجی شــهر، آن را 

به یک مقصد گردشگری مبدل خواهد کرد.

    تسهیالت ورزشی
در کنار برگزاری رویدادها باید در نظر داشت 
که فرآیند بازســازی و ارتقاء چهره خارجی 
یک شهر به منظور جذب گردشگر، با وجود 
نمادهای فیزیکی و مکان هــای تفریحی و 
گردشــگری بزرگ و شــناخته شده کامل 
می شود. به چنین پروژه هایی عموما پروژه های 
شــاخص )Flagship Projects( نیز 
گفته می شود. توســعه  این گونه پروژه ها در 
گردشــگری به عنوان کاتالیزور عمل کرده 
و باعث ســرازیر شــدن بازدیدکنندگان و 

گردشگران به مکان مورد نظر خواهد شد.
این پروژه ها اگرچه به لحاظ مالی و اقتصادی، 
پروژه های سنگینی محسوب می شوند، اما 
اگر به درستی امکان سنجی و اجرا شوند، در 
میان مدت قدرت بازگشت سرمایه داشته و در 
بلندمدت نیز منافع اقتصادی قابل توجهی 
به همراه خواهند داشــت. بــه عنوان نمونه 
ورزشگاه نیوکمپ در شــهر بارسلونا ساالنه 
حدود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده را به سوی خود 

جذب می کند.
میادین ورزشــی عالوه بر اینکــه زمینه ای 
برای تفریح و گردشگری هستند، نمادی از 

موفقیت های یک شهر محسوب می شوند.

     نگاهی به اصفهان
برای اصفهان به عنوان یک شــهر تاریخی، 

فرهنگی و دارای زیبایی های شهری و طبیعی، 
گردشگری داخلی و خارجی همیشه از عوامل 
موثر ایجاد رشــد اقتصــادی و فعالیت های 
اقتصادی مولد بوده است. با توجه به پیشینه 
و افتخارات متعدد ورزشی کسب شده توسط 
ورزش اصفهان، توسعه  گردشگری ورزشی 
در کنار گردشــگری تاریخــی و طبیعی از 
گزینه های مناسب سرمایه گذاری اقتصادی 
در این شهر خواهد بود.از جمله رویدادهای 
ورزشی مهم و بین المللی که شهر اصفهان 
در سال های اخیر میزبانی کرده است می توان 
به مسابقات جهانی ورزش های باستانی، جام 
باشــگاه های جهان در رشته کشتی فرنگی، 
لیگ قهرمانان آســیا در رشــته فوتسال و 

قهرمانی هندبال مردان آسیا اشاره داشت. 
برای جذب گردشگر از طریق صنعت ورزش 
باید این نکته را مد نظر قــرار داد که هرچه 
رویدادهای ورزشی بزرگتر و پرطرفدارتر باشد، 
تاثیر تبلیغاتی مثبتی که به شناخته شدن شهر 
میزبان در عرصه بین المللی کمک می کند 
بیشــتر و گســترده تر خواهد بود. از طرفی 
دریافت میزبانی رقابت های ورزشی قاره ای 
و جهانی چندان راحــت نخواهد بود و اغلب 
الزم است تا شهرها و کشورهای داوطلب، از 
چند سال قبل درخواست میزبانی خود را به 
فدراسیون های بین المللی مربوطه ارائه دهند.

بدیهی است که شهرها یا کشورهایی شانس 
بیشــتری برای دریافت میزبانــی خواهند 
داشــت که عالوه بر برخورداری از امکانات و 
زیرساخت های مورد نیاز، سوابق و افتخارات 
ورزشی قابل قبولی داشته باشند. برای شهر 
اصفهان تکمیل پروژه بزرگ ورزشگاه نقش 
جهان به عنوان یکــی مزیت ها و جاذبه های 
گردشگری ورزشی می تواند به عنوان یکی 
از اولویت های بسیار مهم، در دستور کار قرار 
گیــرد. برنامه ریزی و تالش بــرای دریافت 
میزبانی رقابت های ورزشی مهم و پرطرفدار 
مانند بازی هــای آســیایی، اگرچه چالش 
بزرگی برای کشور ما محسوب می شود، اما با 
برنامه ریزی بلند مدت و تالش راسخ مدیران و 
مسئوالن برای برطرف کردن موانع ساختاری 
موجود، دست نیافتنی و دور از ذهن نخواهد 

بود.

ورزش چگونه اصفهان را به مقصد گردشگری تبدیل می کند؟
پتانسیلی برای چرخیدن چرخ اقتصاد شهری؛

 با توجه به پیشینه 
و افتخارات متعدد 

ورزشی کسب 
شده توسط ورزش 

اصفهان، توسعه  
گردشگری ورزشی 
در کنار گردشگری 
تاریخی و طبیعی از 
گزینه های مناسب 

سرمایه گذاری 
اقتصادی در این شهر 

خواهد بود.

با شنیدن نام این شهرها چه چیزی در ذهن شما تداعی می شود؟ بارسلونا، منچستر، لیورپول، دورتموند و میالن. اینها فقط تعدادی از شهرهای شناخته 
شده  دنیا هستند که عمده  شهرت جهانی خود را به خاطر ورزش کسب کرده اند. امروزه در جهان، به ورزش نه فقط به عنوان ابزاری برای سالمتی، هیجان 
یا سرگرمی، بلکه به چشم یک صنعت بسیار پرطرفدار و پرسود نگاه می شود. از این رو بسیاری از شهرهای جهان، توجه ویژه  خود را به یکی از جنبه های 

بسیار مهم گردشگری شهری معطوف کرده اند: گردشگری ورزشی.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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نمایشگاه کتاب اصفهان؛
 به نام اصفهان ، 

به کام تهران!

نمایشگاه کتاب اصفهان در حالی 
امسال فعالیت خود را آغاز نمود 
که آغوشی برای استقبال از او باز 
نبود! این نمایشگاه که چندسالی 
بــه دالیل و بهانه هــای مختلف 
در اصفهان برگزار نشد امسال با 
موجی از انتقادات رو به رو شــد و 
گویا کسی منتظرش نبود. اما چرا 
کتاب فروشان اصفهانی با نمایشگاه 
کتاب اصفهان مخالفت کردند؟ از 
یک سو نوسانات ارزی و باال رفتن 
قیمت کاغذ و سایر خدمات مرتبط 
با تولید محتوا باعث افزایش قیمت 
تمام شــده کتاب می شود و با هر 
افزایش قیمت، رغبــت مردم به 
خرید کتاب کاهش بیشتری پیدا 
می کند و از سوی دیگر پدیده های 
نوین مانند کتاب هــای صوتی و 
الکترونیک، چه به صورت قانونی 
چه غیرقانونی بر وضعیت فروش 

کتاب سایه انداخته است. 
در چنیــن شــرایطی ایجاد یک 
نمایشــگاه با تخفیف های چشم 
گیر مــی تواند فروش یکســال 
کتابفروشان را تحت الشعاع قرار 

دهد. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 

تــازه ها

بررسی تخصصی 
Pocophone F1

برند جدیدی در حال تولد اســت که 
شیائومی زادگاهش است و نامش را 
پوکوفون گذاشته است. اولین گوشی 
از این برند به نــام پوکوفون اف 1 را 

امروز با هم بررسی می کنیم.

با حضور برخی کمپانی ها مانند شیائومی دیگر 
الزم نیست برای اینکه بتوانید گوشی ای در حد 
و اندازه پرچم داران بخرید پول زیادی بپردازید. 
شیائومی با معرفی و عرضه گوشی هوشمندی 
به نام Pocophone F1، که قرار است برند 
جدیدی برای گوشی های جدید شیائومی باشد، 
نشان داد که شاید نیازی نباشد کمپانی های دیگر 
برای پرچم داران خودشــان چنین قیمت های 

باالیی در نظر بگیرند.
اگر هنوز در مورد پوکوفون چیزی نشنیده اید 
نگران نباشید چون تنها نیســتید. پوکو هنوز 
برند ناشناخته ای اســت که خیلی ها در مورد 
آن نمی دانند اما در حال تبدیل شدن به برندی 
محبوب است که قرار است موازنه بازار را بر هم 
بزند و مفهوم جدیدی از میان رده و پرچم دار را 

به نمایش بگذارد. 

    داخل جعبه
جعبه دستگاه ظاهری شبیه به جعبه  گوشی های 
سامسونگ دارد با این تفاوت که نام گوشی روی 
جعبه به رنگ زرد حک شده است. داخل جعبه 
خیلی شلوغ نیست و یک کابل تایپ سی در کنار 
آداپتور شارژ با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع در 

آن دیده می شود. 

    طراحی
بدنه Pocophone F1 کامال از پالستیک 
ساخته شده اما شیائومی از پالستیک مرغوبی 
استفاده کرده که جنس و ظاهر چشمگیری هم 
دارد. البته برای کسانی که به دنبال دستگاهی 
خاص تر هستند دســتگاهی مجهز به جنس 
بدنه ای از فیبر مصنوعی قوی هم تولید و عرضه 
 Kevlar شده اســت که جنس قاب پشتی از
است. دستگاهی که از Kevlar ساخته شده 
فقط در بخش قاب پشتی با نسخه اصلی تفاوت 
دارد و در تمام موارد دیگر کامال شبیه به آن است.
از جلو که به گوشــی نگاه می کنید ناخودآگاه 
گوشی آیفون 1۰ برای شما تداعی می شود. بر 
خالف بسیاری از کمپانی ها که از ناچ برای بریدن 
تکه ای از صفحه نمایش و گنجاندن پیکسل های 
بیشتر استفاده می کنند شیائومی از این ناچ برای 
قرار گرفتن درگاه اینفرارد سمت چپ خروجی 
صدای مخاطــب و از دوربین اینفرارد ســمت 
راست این خروجی بهره برده است.قاب پشتی 
همان طور که گفتیم از پالســتیک است. این 
پالستیک جنس خوبی دارد و هنگام لمس آن 
حس بدی به شما منتقل نمی شود درحالی که 
کامال مات است و به همین سبب هیچ اثرانگشت 
و لک و چربی روی آن نمی ماند. به نظر می رسد 
پالستیکی که در پشت این گوشی قرار گرفته 
مستعد خط و خش باشد اما برای اینکه بتوانیم 
به این موضــوع پی ببریم باید مــدت زیادی با 

گوشی کار کنیم.

   جزئیات ظاهری دستگاه

در قاب جلــو صفحه نمایشــی قــرار دارد که 
اندازه اش 6.18 اینچ اســت. این صفحه نمایش 
باوجوداینکه بیشــترین فضای قاب جلو را به 
خودش اختصاص داده اما یک ناچ باالیش قرار 
دارد و پایینش هم چندان بی حاشــیه نیست. 
به هرحال صفحه نمایــش 82.2 درصد از قاب 
جلو را اشغال کرده که عدد کمی نیست و برای 
گوشی ای که در سال 2۰18 رقابت می کند عدد 

معقولی به حساب می آید.
روی ناچ دوربین ســلفی و درگاه اینفرارد برای 
تشــخیص چهره به همراه سنســورهای نور و 

خروجی صدای مخاطب دیده می شوند.
LED هشدار دهنده برای این گوشی در نظر 
گرفته شــده اما جای آن باالی صفحه نمایش 
نیســت. ایــن چــراغ چشــمک زن پاییــن 
صفحه نمایش و وســط قرار دارد که نور خیلی 
زیادی هم ندارد اما به هرحال نوتیفیکیشن ها را 
به شما اعالم می کند و زمانی که گوشی را به برق 

متصل می کنید روشن می ماند.
در لبه سمت چپ دستگاه درگاه سیم کارت ها 
و کارت حافظه خارجی را مشــاهده می کنید، 
درحالی که سمت راست شاهد حضور کلیدهای 
ولووم و پاور هستیم. کلیدهای ولووم از هم جدا 
هستند و دقیقا شبیه به کلید پاور طراحی شده اند

   صفحه نمایش
برای پوکوفون اف 1 از صفحه نمایشــی 6.18 
اینچی استفاده شــده که جنسش IPS است. 
بر خالف خیلی از گوشی های امروزی از کیفیت 
144۰ یا همان 2K برای صفحه این گوشی بهره 
برده نشده و شــیائومی تصمیم گرفته کیفیت 

1۰8۰ یا همان Full HD را به کار گیرد.

   دوربین
 شــیائومی برای اینکه پیرو دیگران باشــد در 
قاب پشتی این گوشــی از دو لنز استفاده کرده 
است. یکی از لنزهای دوربین اصلی سنسور 12 
مگاپیکسلی و لنز دیگر سنسور ۵ مگاپیکسلی 
دارد. لنز 12 مگاپیکسلی لنز اصلی است و اندازه 
دهانه دیافراگمش f/1.9 اســت. لنز دیگر برای 
جذب اطالعات عمق تصویر است و اندازه دهانه 
دیافراگمش f/2.۰ اســت. خبــری از OIS یا 
همان تثبیت کننده تصاویر در هیچ کدام از لنزها 
نیست اما تکنولوژی PDAF در لنز اصلی به 
کار گرفته شده که نشان از این دارد که فوکوس 
توســط دوربین اصلی ســریع انجام می شود. 
فالشی که کنار دوربین ها قرار گرفته یک فالش 

دوتایی است.

جی اس ام
گـــزارش



 به نام اصفهان ، 
به کام تهران!

ادامه از صفحه یک:
 ...    بــه همیــن دلیــل امســال 
کتاب فروشان اصفهانی با برگزاری 
نمایشــگاه کتــاب در اصفهــان 
مخالف بودنــد و در بیانیه ای قبل 
از برپایی نمایشــگاه ابراز کردند این 
نمایشــگاه  »نه تنهــا مکانی برای 
ارائه دستاوردهای فرهنگی نیست 
بلکه فروشگاهی برای کتاب سازان 
و ناشران دســت چندم است و تنها 
دســتاوردش ویرانــی اقتصــادی 
پایگاه های دائمــی فرهنگ یعنی 
کتاب فروشی ها است.« البته به غیر 
از کتاب فروشــان اصفهانی صنف 
لوازم التحریر نیز از برپایی نمایشگاه 
 دل خوشــی نداشــت و آنقدر این 
دل ناگرانی شدید بود که در واکنشی 
تهدیــد آمیز گفته بودنــد »در این 
اوضاع نابهنجار اقتصادی هیچ توجیه 
عقالنی و اخالقی وجود ندارد که برای 
خوشــایند معدودی که منافعشان 
در برگزاری و حاشــیه های پرسود 
این گونه نمایشــگاه ها است اجازه 
دهیم کتاب فروشانی که متصدیان 
تنفس گاه های فکری و معنوی این 
شهر هستند در زیر فشار اقتصادی 
خرد شــوند.« و در نامه ای جداگانه 
به اتحادیه کتابفروشان تهران نوشته 
بودند اگر نمایشــگاه برگزار شــود 
»واحدهای صنفی این اتحادیه اقدام 
به فروش فوق العــاده و ارائه تخفیف 
به اندازه کل تخفیف این نمایشگاه 
از روزهای قبل و با تبلیغات بســیار 
گسترده در ســطح شهر انجام شده 
است، خواهند نمود و برای ناشرین 
محترم در این نمایشگاه جز رنج سفر 
و هزینه های اجرایی نمایشگاه عایدی 
دیگری حاصل نخواهد داشت.« البته 
این تهدیدهــا راه به جایــی نبرد و 
نمایشگاه کتاب اصفهان هم اکنون در 
محل نمایشگاه های استان اصفهان 

در حال برگزاری است!
هر چند حق مردم اصفهان است که 
از وجود یک نمایشگاه کتاب البته با 
کیفیت باال ، هر ســاله بهره ببرند اما  
انتظار می رود مدیران و کارشناسان 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان با برنامه ریزی بهتر و توجه به 
چرخه کامل تولیــد و توزیع کتاب 
اجازه ندهند نمایشــگاه کتاب باعث 
نابودی کتاب فروشی های سطح شهر 
شوند. از آنجا که کتاب تاریخ انقضای 
کوتاه مدت ندارد مردم ســعی می 
کنند در ایام نمایشــگاه کتاب های 
مورد نظر خود را خریداری کنند به  
طوری  که فروش کتاب فروشــان در 
ایام برگزاری نمایشــگاه و هفته های 
پس از آن به شدت بی رونق می شود 
چون مصرف کننــدگان کتاب های 
موردنظرشان را با تخفیف نمایشگاه 
تهیه می کنند. اما بایــد دید هدف از 
برگزاری این نمایشــگاه در اصفهان 
آن هم بعد از ســه سال تعطیلی چه 
بوده است؟  اگر هدف آشنایی مردم 
با عناوین جدید باشــد به جرات باید 
گفت  تمام عناوین جدید ناشران برتر 
کمتر از نیم روز در کتاب فروشی های 
اصفهان موجود است به همین دلیل 
به نظر می رسد بهتر بود برای برپایی 
نمایشــگاه کتاب در اصفهان از خود 
 کتاب فروشــان اصفهانــی کمک 
می گرفتیم به جای اینکه دســت به 
 دامان تهرانی ها شــویم . این گونه نه 
کتاب فروشــان ضرر مــی کردند و 
نه کتاب خوانــان و البته تمام هزینه 
تبلیغات و مکان و بریز بپاش هایی که 
به یمن قدوم ناشران تهرانی در اصفهان 
خرج می شود را به عنوان بن خرید به 
اصفهانی ها می دادیم تا با تخفیفی که 
کتاب فروشان سطح شهر به آن اضافه 
می کردند مردم اهل کتاب بدون لزوم 
به مراجعه به نمایشگاه از نزدیکترین 
کتابفروشی محل خود ، کتاب مورد 

نظرشان را خریداری می کردند.

اقتصاد استان
02
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طرح های مبحث آب نباید تک بعدی باشند
استاندار اصفهان گفت: به جای پراختن به طرح های کوچک و بدون مطالعه، تصمیم بر اجرای طرح هایی 
گرفته شد که ضمن عملی بودن بتواند مشکالت حداقل دو دهه آینده اصفهان را در خصوص آب حل و 

فصل کند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در اولین جلسه شورای 

مشورتی آب، محیط زیست و میراث فرهنگی استاندار، اظهار کرد: این شورا می تواند مسیری برای آغاز یک 
حرکت جدی را مشخص و در تصمیم گیری های صحیح کمک شایانی به عالی ترین مقام استان کند.

وی با بیان اینکه طی یک مطالعه ی دقیق یک ساله به این نتیجه رسیده ایم که اگر طرح های مطالعه شده فنی در 
استان در مبحث آب اجرایی نشود، اصفهان با خطرات بسیار بزرگی روبرو خواهد بود، افزود: بارگذاری های زیاد ولی بدون 

رعایت مسائل فنی و بدون مطالعه جامع در گذشته، مشکالت عمده ای را برای اصفهان ایجاد کرده است.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: اینکه میزان آب موجود در پشت سد در پایان سال آبی، از ۵۰ سال پیش ۱.۲ میلیارد متر مکعب امسال به ۱۷۰ 
میلیون متر مکعب رسیده است، به هیچ وجه اتفاقی نیست. استاندار اصفهان افزود: به جای پراختن به طرح های کوچک و بدون مطالعه، تصمیم 

بر اجرای طرح هایی گرفته شد که ضمن عملی بودن بتواند مشکالت حداقل دو دهه آینده اصفهان را در خصوص آب حل و فصل کند.

کشاورزان و سمن های 
حمایت از زاینده رود بر 
این عقیده اند؛ سهمی 
که به استان های دیگر 
می رود بیش از میزان 
آب شرب آن هاست. 

متاسفانه با وجود همه 
این التهابات و مشکالت 
برخی مواقع شاهدیم که 
مسئوالن نه تنها صدای 

حقابه داران اصفهانی 
را نمی شنوند بلکه در 

برخی سخنان شان 
 نمک بر زخم این افراد 

بی گناه می پاشند.

شکایت از تنگنای معیشت؛  

کشاورزان اصفهانی می خواهند که صدایشان شنیده شود

تنگنای معیشت کشــاورزان اصفهانی را به ســتوه آورده و 
مدت هاســت می بینیم که به صورت خودجوش در جای جای 
استان اصفهان گرد هم جمع می شوند و حقابه شان را مطالبه 
می کنند، همه حرف کشــاورزان اصفهانی این است که زمانی 

زکات دهنده بودند و االن زکات بگیر شده اند.
 سال هاست که در استان اصفهان با مشکل کم آبی و خشکسالی 
مواجه هســتیم و راهکارهای گوناگونی نیز تاکنون از سوی 
مسئوالن در دوره های مختلف ارائه شده که برخی از آنها یا در 
میانه راه از اجرایی شدن بازمانده اند و یا برخی دیگر نیز مانند 

لوله گذاری در بستر زاینده رود در بدو اجرا متوقف شده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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        استاندار اصفهان: اینکه مسئوالن یزد می گویند تعیین میزان حقابه ها و میزان سهم هر استان در سطح ملی انجام می شود، کامال صحیح است.

خـــبــــر

وزیر آموزش و پرورش در گلپایگان مطرح کرد:

گردش 40 هزار میلیاردی موسسات کنکور

وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از نیمی از کالس هایی که در مهر ماه سال جاری 
به بهره برداری رسید یعنی چهار هزار از هشت هزار کالس بهره برداری شده توسط 

خیران ساخته شد.

سید محمد بطحائی ظهر دیروز در حاشیه کلنگ زنی پروژه های عمرانی آموزش و پرورش در 
گلپایگان اظهار کرد: فرهنگ این مرز و بوم و آموزش و پرورش در کشور مدیون گلپایگان بوده 

و این سبب افتخار مضاعف برای حضور در این شهرستان است.
وی افــزود: نخســتین پله برای رســیدن بــه یک آمــوزش و پــرورش پیشــرفته و 
 توســعه یافته، مطلوبیت فضا و تجهیز آن فضا اســت و ما چشم به راه رســیدن این روز 

هستیم.

     نیمی از مدارس بهره برداری شده مهرماه خیرساز بودند
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بیش از نیمی از کالس هایی که در مهر ماه سال جاری به 
بهره برداری رسید یعنی چهار هزار از هشت هزار کالس بهره برداری شده توسط خیران ساخته 
شد؛ بنایی که خیر می سازد تنها گچ و مشتی آجر نیست بلکه خیران در ساخت فرهنگ و 

تمدن و آینده کشور مشارکت می کنند. 
وی در ادامه گفت: دانش آموز در چادر هم می تواند کالس برود اما در زیر چادر هم باید علم 
اخالق را کسب کند، اصول نظام تعلیم و تربیت امروز می گوید فضا بخشی از فرآیند تعلیم و 

تربیت دانش آموزان را فراهم می کند. 

    مدارس فرسوده در کنار ساختمان های دولتی شیک
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: به صراحت می گویم به عنوان یک عضو دولت بسیار جای 
تاسف است که در بازدیدهای خود در شهرستان های مختلف می بینم فالن دستگاه دولتی 
دارای یک ساختمان بسیار مستحکم و شیک است و در کنار آن  یک مدرسه ای است که در 
حال خراب شدن بوده و ایرادات تجهیز فضا دارد؛ این یک نقیصه بزرگ برای کشوری است که 
همه آحاد کشور از مدیران تا تمام مردم معتقدند آینده کشور در این مدرسه ساخته می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم پله های دادگســتری خلوت و حتی تعداد بیماران در 
بیمارستان کم شود، زمانش اآلن و در مدرسه است و این حرکت نیازمند یک حرکت عمده در 
سطح جامعه است و همه باید ایمان بیاورند که تا مدرسه درست نشود تعارضات خانوادگی، 

اعتیاد و مشکالت اجتماعی در آینده کاهش پیدا نمی کند. 

    گردش 40 هزار میلیاردی موسسات کنکور
وی ادامه داد: برای کشوری که نیاز دانش آموزانش تمرین مهارت های زندگی است، خیلی بد 
است که گردش مالی موسسات آن گاهی تا ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شود و این رقم به 

طور غیررسمی تا 4۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.

فارس
خـــبــــر

کارت  ملی هوشمند به حداقل شدن 
هزینه ها کمک می کند

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: هزینه های دولت و مردم با استفاده از خدمات دولت 
الکترونیک کاهش چشمشگیری خواهد داشت و الزمه استفاده 
مردم از خدمات الکترونیک دولت هوشمند سازی کارت ملی است.

مجتبی یکتامنش اظهارکرد: تمام مزایا و خدمات دولت الکترونیک با کارت 
 هوشمند ملی قابل استفاده اســت، که از مهم ترین مزایای این کارت ها 
می توان به تبادل اطالعات میان دستگاه های دولتی و کاهش بسیاری از 

هزینه های ناشی از سوخت، ترافیک و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه صرفه اقتصادی دولت نسبت به هوشمند سازی کارت 
ملی مربوط به چرخه های خدمات رسانی دولتی است، افزود: استفاده از از 
کارت ملی هوشمند در زمینه های مختلف اجتماعی، امنیتی و اقتصادی 
مقرون به صرفه اســت و باعث افزایش امنیت، سرعت و صحت اطالعات و 

نظارت بیشتر دولت بر شهروندان می شود.
معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
با بیان اینکه کلید ورود به دولت الکترونیک، کارت هوشــمند ملی است، 
اضافه کرد: کارت ها به گونه ای طراحی شده که دارندگان این کارت بتوانند 
با ارائه شماره ملی خود وارد شبکه خدمات دولت الکترونیک شوند و به تبادل 

اطالعات بپردازند.

    انتظار می رود تا پایان امسال بیشتر کارت های ملی قدیمی باطل شود
یکتامنش خاطر نشــان کرد: تاکنون ۷۶ درصد از مردم اصفهان نسبت به 
هوشمند سازی کارت ملی خود اقدام و کارت ملی هوشمند خود را دریافت 
کرده اند، فقط ۲4 درصد از اصفهانی ها هنوز کارت ملی هوشمند ندارند، که 
انتظار می رود تا پایان سال جاری بیشتر کارت های ملی قدیمی، باطل شود.

وی ادامه داد: بهتر است مردم پیش از آنکه ادرات و موسسات مختلف مدارک 
آنها را به دلیل هوشمند نبودن، پذیرش نکنند، نسبت به این امر اقدام کنند 

زیرا صدور هر کارت ملی هوشمند حدود یک الی دو ماه زمان الزم دارد.
معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
با بیان اینکــه هزینه ای که ثبت احوال برای صدور کارت ملی هوشــمند 
شهروندان متحمل می شود، بیش از هزینه ای است که از شهروندان دریافت 
می کند، اظهار کرد: پیش از نوسانات قیمت ارز، پوکه کارت ملی هوشمند 
که توسط ثبت احوال از خارج از کشور دریافت می شد، حدودا دو یورو بود 
اما با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز اکنون برای بدنه )پوکه( کارت ملی، ثبت 

احوال حدود ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان می پردازد.
 وی افزود: افزایش قیمت بدنه کارت ملی و تراشــه آن، شامل حال مردم 
نمی شود و حتی هزینه خدمات دفاتر پیشخوان و پست نیز طبق تعرفه های 
سال پیش محاسبه می شود، البته دفاتر پست و پیشخوان هم نسبت به این 
موضوع معترض بودند و درخواست افزایش ۳۰ درصدی تعرفه داشتند، که 
ثبت احوال با افزایش قیمت در این زمینه مخالفت کرد. یکتامنش ادامه داد: 
هم اکنون مبلغ ۹هزار تومان هزینه پذیرش درخواست دفاتر پیشخوان و 
دوهزار تومان نیز بابت تحویل کارت و ۲۰ هزار تومان بابت هزینه واریزی ثبت 
احوال به خزانه دولت از متقاضیان اخذ می شود که در مجموع ۳۱ هزار تومان 

هزینه هوشمند سازی کارت های ملی برای متقاضیان است.

    در کارت های ملی هوشمند، تراشه ای با کاربرد یک رایانه قرار دارد
معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با 
اشاره به خدمات محدود کارت های ملی قدیمی یادآور شد: در کارت های ملی 
هوشمند، تراشه ای با کاربرد یک رایانه قرار دارد که اطالعاتی مثل اثر انگشت، 
ایمیل شخصی افراد و موارد دیگر را در خود نگهداری می کند و ارتباط میان 
شبکه های دولت الکترونیک با یکدیگر را از طریق کد ملی فراهم می کند و با 
وجود این کارت ها دیگر نیازی به ارائه کپی کارت ملی و اسناد این چنینی در 
دستگاه های دولتی نیست و کلیه نقل و انتقال اطالعاتی که مربوط به هویت 

افراد می شود از طریق این تراشه صورت خواهد پذیرفت.
یکتامنش اضافه کرد: بسیاری از موارد ضد امنیتی کارت های سابق همچون 
امکان جعل یا داشتن دو کارت ملی در سیستم جدید امکان پذیر نیست و 
بیشتر افرادی که دو کارت ملی قدیمی با دو نوع اطالعات داشتند، با وجود 
این فناوری به دلیل شناسایی اثر انگشت از این اقدام آنها جلوگیری می شود.

گـــزارش

البته در برخــی دوره ها  
شــاهد بودیم که نه تنها 
راهکار و مرهمی از سوی 
مســئوالن بــرای التیام 
خشکی ها ارائه نشد بلکه 
مصوباتی به اجرا درآمد که 

مرگ زاینده رود را رقم زد.
در دوران دولت ســازندگی طرح انتقال 
آب به یزد رقم خورد و در دوره های بعدی 
به اجرا درآمد اما تیر خالص بر تن رنجور 
زاینده رود، زمانی خورد که در دولت نهم 
و دهم اجازه برداشــت ها و حفر چاه های 
غیرمجاز در باالدست زاینده رود در استان 
اصفهان و چهار محال و بختیاری صادر شد 
و برخی منابع حتــی از تامین برق پمپاژ 
آب در این نواحی توسط خود دولت خبر 
دادند.  این برداشت ها تا جایی پیش رفت 
که ترک های بســتر خشــک زاینده رود 
تا ســفره های زیرزمینی بی آب این دیار 
عمق پیدا کرد و صدای ضجه زاینده رود، 
حقابــه داران و دوســتداران رگ حیات 
اصفهان، حتی مرزهای کشور را درنوردید 
و این طور شد که امروز مرگ تدریجی این 

رود را به نظاره نشسته ایم.
کاهش چشمگیر بارندگی در سال های 
اخیر به ویژه ســال گذشته نیز باعث شد 
تا عالوه بر راهکارها، مســئوالن به فکر 
سیاستگذاری هایی نیز بیفتند که از جمله 
آن کاهش حقابه کشاورزان و پرداخت حق 
نَکشت، تخصیص آب به باغداران، کاهش 
سهم آب صنایع و فضای ســبز استان و 
تمرکز بر استفاده از پساب، کاهش سهم 
آب استان های دیگر و غیره بود. در مورد 
اول کشاورزانی که تبعات ناشی از خشکی 
تاالب گاوخونی، بستر خشک و خاک آلود 
آن را به جان می خرند، نِکشتند اما حقی 
درخور نیز دریافت نکردنــد تا جایی که 
شکایت از تنگنای معیشت و شرایط سخت 
مادی و غیرمادی زندگیشــان را بارها در 
جای جای استان )در کنار لوله های آبی 
که سهم آب به دیگر استان ها می برد، سد 
زاینده رود، استانداری، روبروی شرکت آب 

منطقه ای اصفهان و ..( فریاد زدند.
به گفته برخی کشاورزان حقی که بابت 
نکشت به آنها پرداخت شده حول محور 

4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متفاوت اســت 
و سوالشــان این اســت آیا با وجود این 
وضعیت اقتصــادی و گرانی ها مبالغی از 
این دست کفاف حتی یک هفته از زندگی 

را می دهد؟!
در مورد کاهــش ســهم آب صنایع نیز 
قرار بر ایــن بود که تا حــدی این میزان 
آب تخصیصی کاهش یابد امــا در ازای 
متوقف نشــدن کامــل آب انتقالی، این 
صنایع هزینه ای بابت خسارت کشاورزانی 
که حقابه شــان دریغ می شود، بپردازند 
اما کشاورزان از میزان پرداخت ها راضی 
نیستند و می گویند که کفاف زندگی آنها 

را حتی در حد معمول نمی دهد.
و اما اســتان های دیگر همچــون یزد، 
چهارمحال و بختیــاری و دیگر مناطقی 
که غیر از اصفهان از برکت زاینده رود سهم 
می برند؛ البته چهارمحال و بختیاری به نوبه 
خود از سد زاینده رود حقابه دارد اما دیگر 
استان ها به زعم کشاورزان و دوستداران 
زاینــده رود، مهمان هــای ناخوانده ای 
بودند که بر سر خوان بی جان زاینده رود 
نشستند، قرار بر این بود، استان های دیگر 
فقط برای آب شرب از سد زاینده رود سهم 
بگیرند اما کشاورزان و سمن های حمایت 
از زاینده رود بر این عقیده اند؛ ســهمی 
که به اســتان های دیگر می رود بیش از 
میزان آب شرب آن هاســت. متاسفانه با 
وجود همه این التهابات و مشکالت برخی 
مواقع شاهدیم که مسئوالن نه تنها صدای 
حقابه داران اصفهانی را نمی شنوند بلکه در 
 برخی سخنان شان نمک بر زخم این افراد 

بی گناه می پاشند.

    استاندار یزد...
روزهای پیش موج سخنان استاندار یزد 
در نشستی خبری، رسانه های اصفهانی را 
نیز در نوردید و صدای کشاورزان را درآورد 
که اگر مرهم ندارید، نمک نیز بر زخم ما 

نپاشید.
وکیل حقابه داران و کشاورزان اصفهانی نیز 
در رابطه با احقاق حق کشاورزان اصفهانی 

و سخنرانی اخیر استاندار یزد، گفت: اگر 
سخنان منتشر شده از سوی استاندار یزد 
صحت داشته باشد، تعرض به حقابه ها به 
شمار می آید و بسته شدن پرونده شکایات 
کشــاورزان اصفهانی از سوی قوه مجریه 
ضمن تصرف ناروای حقابه های رودخانه 
زایندرود و تاالب بیــن الملی گاوخونی، 
تعرض به محیط زیست و شلیک به میراث 
فرهنگی ایران است که اصفهان را به بیابانی 

خشک و فاقد آثار انسانی مبدل می کند.
عباس مزروعی افزود: باتوجه به عمق  ایراد 
خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست 
حقوق حقه صدهاهزار نفر مردم براساس 
اصل ۱۷۳ قانون اساسی، از طریق دیوان 
عدالت اداری ابطــال این تصمیمات غیر 

قانونی مغایر شرع درخواست می شود.

    تجمعــات خودجوش پی درپی 
کشاورزان اصفهانی

آخرین تجمع اعتراضی کشاورزان شرق 
که با حضور کشــاورزان غرب نیز همراه 
شده امروز در نزدیکی دریاچه ذوب آهن 
اصفهان در جریان است و به گفته برخی از 
این کشاورزان صحبت این است: »اعتراض 
ما فقط به خط لوله یزد نیست، ما به صنایع 

استان اصفهان نیز معترضیم.«
مجتبی مزروعی، یکی از اعضای ســمن 
دوســتداران زاینده رود در ایــن رابطه، 
گفت: تجمعات این کشــاورزان کامال به 
صورت خودجوش انجام می شود و بیشتر 
معترضان را رعیت ها تشکیل می دهند، 
کســانی که پیش از این بر زمین دیگران 

کار می کردند.
مزروعی با اشاره به شرایط سخت زندگی 
کشاورزان به ویژه در شرق اصفهان، گفت: 
امسال کشاورزان کشت بهاره نداشتند و 
برای پاییز نیز آبی برای کشت به آنها تعلق 
نگرفت بنابراین تامین خرجی روزانه نیز 

برای آنها مشکل شده است.
عضو سمن دوستداران زاینده رود گفت: 
حق نکشتی که برای کشــاورزان در نظر 
گرفته شده کفاف زندگی آنها را نمی دهد 

و این در حالیست که کشــاورزان حقابه 
می خواهند، نه پولی برای گذران زندگی.

وی با بیان اینکه مقرر بود که از تونل سوم 
کوهرنگ آب یزد تامین شــود اما آب از 
تونل اول به این اســتان تخصیص یافت، 
خاطرنشان کرد: مشکل کشاورزان با تامین 
آب شرب استانی همچون یزد نیست بلکه 
برداشت هایی بیش از این میزان نیاز، مورد 

اعتراض آنهاست.

    میانه داری استاندار اصفهان...
در حالیکه استاندار یزد در سخنرانی خود 
اینطور حقابه اصفهانی ها را نشانه می رود 
اما استاندار اصفهان در سخنان خود به فکر 

یزدی ها نیز هست و از آنها دفاع می کند. 
استاندار اصفهان نیز با اشاره به اعتراضات 
اخیر کشاورزان و آسیب رساندن به لوله 
آب اصفهــان- یزد، گفــت: نباید به آب 
شرب منطقه ای که به امانت از اصفهان رد 

می شود، حمله ور شویم.
محسن مهرعلیزاده در مورد انتقاد استاندار 
یزد به ترکاندن لوله انتقال آب یزد و اینکه 
اســتان اصفهان از نظر امنیتی هیچ گونه 
برخورد قانونی بــا اخالل گران نمی کند، 
اظهار کرد: سیستم امنیتی استان تمام 
انرژی خود را برای برقراری امنیت آن خط 
می گذرد اما من نیز حمله ور شدن به آب 
شــرب منطقه ای که به امانت از اینجا رد 
می شود و نگران کردن مردم آن منطقه 
را، صحیح نمی دانم زیرا کار نادرست همه 
جا نادرست است. مهرعلیزاده گفت: اینکه 
مســئوالن یزد می گویند تعیین میزان 
حقابه ها و میزان سهم هر استان در سطح 
ملی انجام می شود، کامال صحیح است. 
وی همچنین در مــورد امکان البی گری 
استاندار یزد برای تغییر نظر دیوان، تصریح 
کرد: البی گری نکرده اند، ظاهرا شکایتی 
از مردم اینجا مبنی بر اینکه برداشت آب 
برای یزد صحیح نیســت، انجام شده بود 
و مسئوالن یزد از خودشان در مورد این 
موضوع دفــاع کرده اند که ظاهرا موضوع 

منتفی شده است.

مردم اصفهان در مصرف گاز صرف جویی کنند
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با اشاره به کاهش دمای هوا و با هدف جلوگیری از افت فشار و اختالل در 

خدمات رسانی از شهروندان این استان خواست تا در مصرف گاز طبیعی مدیریت و صرفه جویی کنند.
مصطفی علوی به افزایش مصرف این انرژی در قصل های سرد سال اشاره و اضافه کرد : مصرف گاز این 

استان در روزهای سرد زمستان روزانه به ۶۳ میلیون مترمکعب می رسد.
وی بیان کرد : مشترکین با عایق بندی شیشه، دیوار و محل های تردد و همچنین استفاده از وسایل گازی 

استاندارد قادر به جلوگیری از هدر رفت انرژی خواهند شد و از پرداخت بهای اضافه مصرفی و خسارت به محیط 
زیست جلوگیری می کنند. مدیرعامل شرکت گاز اصفهان یادآورشد : برای مدیریت بهینه مصرف فعالیت های 

آموزشی توسط ادارات گاز مناطق مختلف انجام می شود و مشترکین پر مصرف اخطاریه می گیرند.
وی با اشاره به اجرای مانور ایستگاه های تقلیل گاز رسانی در این شرایط اظهارداشت: با اجرای این مانور وضعیت گازرسانی بررسی 

و آمادگی برای خدمت رسانی به مردم انجام می شود که با همکاری مشترکین در مدیریت مصرف افت فشار در فصل سرما نخواهیم داشت.
علوی یادآور شد : تقسیم بندی این استان به چهار اقلیم بر اساس نظر پژوهشکده هواشناسی کشور است و قیمت گذاری مصرف انرژی بر 

همین اساس صورت می گیرد.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
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عملکرد بانک های شهرضا در ارائه تسهیالت اشتغال زایی ضعیف است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت : عملکرد بانک های شهرضا در ارائه 

تسهیالت اشتغال زایی این شهرستان ضعیف است.
محمدعلی شجاعی در جلسه شورای اداری شهرضا در فرمانداری این شهرستان افزود : رتبه این منطقه در 
زمینه جذب تسهیالت فراگیر در استان رتبه 13، تســهیالت مشاغل خانگی 24 ، اشتغال روستایی شش و 

کارورزی 18 است.
وی تصریح کرد : علیرغم وجود ظرفیت های اشتغال زایی و شهرک بزرگ رازی شهرضا رتبه های جذب تسهیالت 

در شهرستان نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم بانکی است.
وی ادامه داد : طبق آخرین سرشماری ، جمعیت فعال شهرضا 53 هزار نفر است و نرخ بیکاری شهرستان 9.8 دهم درصد است که از 

مجموع 20 هزار دانش آموخته شهرضایی ، چهار هزار نفر بیکار هستند.
شجاعی اضافه کرد : مدیرانی که برای حل مشکالت مردم تالش نمی کنند از مسئولیت های مدیریتی خود کنار گذاشته می شوند.

به گفته وی متاسفانه نگاه کارمندی در سیستم اداری باعث شده تا برخی از کارکنان ادارات و مسئوالن فراموش کنند که در مقابل مردم مسئولیت 
دارند و باید پاسخگو باشند.

تغییر فرهنگ و رویکرد، به توسعه روستاها منجر می شود
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: توسعه نقاط روستایی در گرو 
تغییر فرهنگ و نگرش ها می باشد و بخشداران و دهیاران که می توانند در این میان نقش مهمی ایفا 

کنند، باید با آموزش های مبتنی بر محیط جهت دهی شوند.
سعید جندقیان روز پنجشنبه در نشستی با مسئوالن و بخشداران شهرستان کاشان بیان کرد: بخشداران 

و دهیاران باید نقش اساسی در مسیر توسعه روستاها ایفا کنند اما در مواردی با رفتارهای غیر حرفه ای 
منجر به بروز مسائلی شدند و از این رو 62 میلیارد ریال برای نخستین بار در کشور به آموزش آنها اختصاص 

یافت. 
وی با اشاره به سهم چهار میلیارد ریالی استان اصفهان از این محل افزود: باید موضوع آموزش و تغییر نگرش به یک مطالبه 

و دغدغه تبدیل شود وگرنه با ادامه روند کنونی روستاهای بیشتری در 10 سال آینده خالی از سکنه خواهد شد.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد: باید روی ظرفیت های قانونی، مرور بودجه و برنامه ششم 
توسعه نیز کار شده و با هم افزایی نسبت به رفع مشکالت گام برداریم. وی، پیشنهاد 12 الیحه به مجلس شورای اسالمی را یادآور شد و 

اضافه کرد: دولت در مجموع منابع محدودی دارد اما می توان با مطالعه و بررسی دست کم نسبت به خالء های قانونی احتمالی اقدام کرد.

خبرهای دو خطیگردشگری

عامل تحریم های جدید ایران، ترامپ اســت. او با راه 
یافتن به کاخ ســفید، برجام را به زیان کشورش تعبیر 

کرد و خواهان خروج از آن شد.
به همــه آنچه دولــت پیش از خودش متعهد شــده 
بود،پشت پا زد و همراه با ایجاد فضای تبلیغاتی علیه 
برجام و تقســیم کار بین خودش و نتانیاهو،علیه آن 

سخن گفت.
برجام قرار نبود برای اقتصاد ایران معجزه آفرینی کند. 
با این حال فرصتی بود که می توانست تحریم هایی را که 
هر روز شدیدتر می شد،و تنگناهای اقتصادی بیشتری 

را به وجود می آورد،مغتنم شمرده شود.

ایسنا
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
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هشدار پلیس به 
دارندگان آیفون

رییس پلیس فتای تهــران بزرگ 
از دستگیری عامل سوءاستفاده از 
اطالعات دارندگان محصوالت اپل 
خبر داد و هشــدارهایی را درمورد 

استفاده از آیفون و آپید ارائه کرد.
سرهنگ تورج کاظمی در این باره 
گفت: در پی وصول اخباری مبنی 
بر سوءاستفاده از حساب کاربری اپل 
)Apple ID( دارندگان محصوالت 
اپل، رسیدگی به موضوع در دستور 

کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکــه »در تحقیقات 
ماموران، فردی که با طراحی سایت 
جعلی اپل اقدام به دسترسی به اپل 
آی دی کاربران آیفون و آیپد کرده 
بود شناسایی شد«، گفت: این فرد 
پس از به دست آوردن رمز اپل آیدی 
کاربــران و تغییر آن بــا در اختیار 
گرفتن برنامه های گوشی اقدام به 

اخاذی از کاربران کرده بود.
رییس پلیس فتای تهــران بزرگ 
با بیان اینکــه »بــا پیگیری های 
پلیس، این فرد شناســایی شد«، 
گفــت: در ادامه، مامــوران  پس از 
هماهنگی قضایی در یک عملیات 
این فرد را دستگیر و به مقر پلیس 
منتقل کردند که در بازجویی های 
انجام شده به جرم انتسابی اقرار کرد.

به گفته وی، متهم پس از تشکیل 
پرونده، برای ادامه روند رســیدگی 
به جرم روانه دادســرا شد. کاظمی 
با اشاره به این پرونده، به دارندگان 
محصوالت اپل هشــدار داد: گاهی 
دیده شــده که از افراد ســودجو با 
ارسال پیام های اینترنتی با عنوان 
شرکت اپل به شماره تماس افرادی 
که گوشی آن ها مفقود یا سرقت شده 
بود، متاسفانه اطالعات شماری از 

کاربران را به سرقت برده اند. 
وی با تشریح این شیوه گفت: افراد 
ســودجو با یک تله فیشینگ اقدام 
به ارسال یک پیامک جعلی و ارسال 
لینکی در پوشش جعلی شرکت اپل 
آی دی کرده و از مالکان محصوالت 
اپل درخواســت رمز و نام کاربری 
اپل آی دی و مکان مفقود یا سرقت 

گوشی را می کنند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

یک نسخه مدیریتی برای 
گردشگری

»سفر و گردشگری 
و  مهمتریــن  از 
یــن  ه تر پیچید
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که 
برنامه ریزی در آن چالش های بسیاری را 
برای مدیران این بخش به وجود می آورد. 
حوادث غیرمترقبــه، تغییرات اقلیمی 
و دخالت افراد ناکارآمد و ناشایست در 
برنامه ریزی های استراتژیک گردشگری 
از جمله چالش های مهم این حوزه است.«

هومن یوســفی- مشاور و کارشــناس ارشد 
مدیریت اســتراتژیکـ  در یادداشتی که به 
مناسبت روز جهانی »مدیریت پروژه« نوشته، 
به این موضوع در صنعت گردشگری نگاهی 
اجمالی داشــته و نوشته اســت: »نخستین 
پنج شــنبه از ماه نوامبر روز جهانی مدیریت 

پروژه نام دارد. 
پروژه ها مجموعه ای از فعالیت های ســازمان 
یافته اند که معموال در راســتای دستیابی به 
برنامه ها و اهداف راهبردی و یا حل مشــکلی 
خاص به کار می روند و مدیریت پروژه هم به 
کارگیری دانش، مهارت هــا و ابزار و فنون، به 
منظور برآورده ساختن الزامات و نیازهای یک 

پروژه است.
ســفر و گردشــگری یکــی از مهمترین و 

ین  ه تر پیچید
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اســت که 
برنامه ریزی در آن چالش های بسیاری را برای 

مدیران این بخش به وجود می آورد.
وقتی موضوع گردشگری پایدار مطرح می شود، 
برنامه ریزی هم معیارهای متفاوتی پیدا می کند 
و ناگزیر پروژه هایی را باید تعریف کرد که بتواند 
از عهده این فرآیندهای پیچیده به خوبی بر آید.

به طور کلی گردشگری مجموعه ای از فرصت ها 
و تهدیدها را پیش روی مدیران این حوزه قرار 

می دهد.
ناپایداری های اجتماعــی و اقتصادی، رکود، 
حوادث غیرمترقبه، تغییرات اقلیمی و دخالت 
افراد ناکارآمد و ناشایست در برنامه ریزی های 
استراتژیک گردشگری چالش های مهم این 

حوزه است.
گاهی نیز انتخاب نادرست روش های موجود 
سبب می شود تا مدیران این حوزه نتوانند از 
پروژه های تعریف شــده خود نتایج درستی 
بگیرند. وقتی تجزیه و تحلیل ها در این حوزه 
درست نیست، برنامه ریزی ها ضعیف است و 
نظارت و ارزیابی مناسبی وجود ندارد نمی توان 

انتظار نتیجه مناسبی برای این کار داشت.
زمانی که دنیا در 25 سپتامبر 2015 تصمیم 
گرفــت برای دســت یافتن به اهــداف مهم 
پایداری زمین تا سال 2030 تالش کند، جامعه 
جهانی می بایست از یک الگوی مشترک برای 
برنامه ریزی های مدیریتی اســتفاده می کرد. 
در هر گرایش و تخصصی مدیــران ممتاز به 
همکاری دعوت شدند تا بتوانند نسخه واحدی 

برای توسعه پایدار در زمینه ای خاص بیابند.
در حــوزه گردشــگری پایدار هــم دنیا از 
نسخه ای مشخص رونمایی کرد و نامش را 
»مدیریت پروژه برای گردشــگری پایدار« 
یا به اختصار PM4SD نامید. این نســخه 
مدیریتی یک ابزار مهم و بسیار انعطاف پذیر 
اســت که می تواند موضوعات پیچیده حوزه 
گردشــگری را به بخش های ساده تر تقسیم 
کند و برای حل چالش هــای آن راه حل های 
درست ارائه دهد؛ راه حل هایی که بتواند برای 
همه افراد در حوزه گردشگری مفید باشد چه 

بازدیدکنندگان و چه جامعه میزبان.
مدیریت پروژه در گردشــگری پایدار یعنی 
همان PM4SD، به مدیــران برنامه ریزی 
صنعت گردشگری کمک خواهد کرد تا بتوانند 
برنامه ریزی درستی در مقصد داشته باشند. 
بتوانند از پــروژه خود حمایــت مالی کنند. 
بهره وری خود را در کار افزایش دهند. ایده های 
خود را به کارهای بنیادی تبدیل کنند. ایده های 
تازه ای در خصوص گردشگری ارائه دهند و در 
مواقع خطر ماننــد دوران رکود اقتصادی و یا 
تاثیرات سیاسی، حوادث طبیعی یا تروریستی 
بتوانند به بهترین شــکل ممکن تهدیدها را 
کنترل و مدیریت کنند تا آســیب کمتری به 

پروژه تعریف شده وارد آید.
به طور حتم دنیا بدون پروژه ممکن نیســت 
و مدیر یک پروژه باید بتوانــد بین تدارکات، 
منابع انسانی، زمان، هزینه، کیفیت و محدوده 
کار، تعادل درســتی برقرار کند. مدیر پروژه 
برای این کار باید یک نگاه راهبردی به مسائل 
داشته باشد و با دیدی همه جانبه بتواند یک 
پروژه پیچیده گردشــگری را که در دل خود 
پروژه های متعددی را نهفته دارد، ساده کرده 
و به انجام برساند، اما این فقط یک بخش ماجرا 
است. برای این که بتوان یک پروژه گردشگری 
را در یک کشور تعریف کرد و آن را به درستی 
به اجرا رســاند باید صنعت گردشگری در آن 
کشــور از بلوغی قابل توجه برخوردار باشد تا 
آمادگی پذیرش تغییرات و تحوالت را در خود 

داشته باشد.  
پروژه فقط مختص برنامه ریزی های حرفه ای 
نیســت. حتی در زندگی شــخصی و روابط 
اجتماعی هم باید هــر برنامه ریزی را در قالب 
یک پروژه تعریف کرد و تمام فرصت و تهدیدها 
و مزایا و معایب را در آن جست وجو کرد تا به 

بهترین نتیجه مطلوب رسید. «
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برجام می توانست راه 
سرمایه گذاری خارجی 
در ایران را  هموار کند. 
علــی الریجانی رییس 
مجلس در اوایل دولت 
دوازدهــم گفتــه بود 
اقتصــاد ایــران برای 
شکوفاشدن دســت کم 80میلیارد 
 دالر ســرمایه گذاری ســاالنه نیاز 

دارد. 
برجام می توانســت اگر نه همه این 
مبلغ ، بخش بزرگــی از آن را فراهم 
کند.ســرمایه گذاری کالن خارجی 
درمان درد بیــکاری بود و این امکان 
را فراهم مــی کرد که بــا به گردش 
درآوردن چــرخ تولید،میلیــون ها 

بیکار متخصــص و ماهــر و نیز کم 
 مهارت را به بازار اشتغال ببرد. برجام 
می توانســت تولیدناخالص ملی را 
افزایش دهــد. برجام می توانســت 
درآمدسرانه جامعه ایرانی را باال ببرد. 
برجام می توانست صنعت گردشگری 
را جان ببخشــد و چهره ای موجه و 
به دور از تبلیغــات غرب از جمهوری 
 اســالمی به دنیا نشــان دهد.برجام 
می توانست ارتباط فرهنگی ایران را با 
دنیا تسهیل کند. برجام می توانست 
با رفع فقر،مشــکالت و آسیب های 
 اجتماعــی را کمرنگ کنــد. برجام

 می توانست سطح رفاه را در یک بازه 
زمانی میان مدت به سطح کشورهای 
 توســعه یافتــه ارتقا دهــد. برجام 

می توانست...
غربی ها در پی آن بودند که با اعمال 
فشارهای اقتصادی، همان سرنوشتی 
را برای ایران رقم بزنند که برای عراق 

صدام رقم زدند.
 آنها بدنبال اجرای سیاست »نفت در 
برابر غذا« بودند. این سیاست بدنبال 
تخریب زیرســاخت های اقتصادی 
به ویژه تولید و صــادرات نفت ایران 
بود. ترامــپ نیز با تهدیــد و تطمیع 
مشــتریان نفتی ایران در پی چنین 

سیاستی است.
برجام گرچه با ســنگ اندازی های 
جناحی به نتیجه ای که می خواست 

دســت نیافت، اما ایــن فرصت را به 
وجود آورد که در تحریم های سفت 
ومحکم پیشین،خلل ایجاد کند.اتحاد 
بین اروپا و امریکا را سســت سازد و 
افکار عمومی را از برحق بودن امریکا 
منصرف نماید.و نتیجه اقتصادی اش 
اینکه تحریم هایی که می توانســت 
در کوتاه مدت آسیب های جدی به 
اقتصاد ایران واردکند، دســت کم به 
تاخیر افتد. بی تردید اگــر برجام با 
مخالفت های کمتری روبرو می شد 

و مذاکرات زودتر به پایان می رسید 
وضعیت اقتصــادی، درصدی بهتر از 

وضعیت کنونی بود.

     تحریم های 13آبان
آمریــکای ترامپ همــه زور خود را 
به کار برده و به نظر می رســد بیش 
از این نمــی تواند برمتحــدان خود 
 فشــار بیاورد.در واقع هــر تحریمی 
می توانسته،انجام داده و آنچه در 13 
آبان رخ خواهد داد جنبه نمایشــی 

دارد و فقط روی کاغذ است. 
با این حال تاثیر فشار روانی حاصل از 
تحریم ها قابل انکار نیست. ترامپ و 
تیمش بخوبــی از این تاثیر آگاهند و 
می خواهند اقتصاد ایران را با همین 

حربه بلرزانند.
ترامپ تا کنون نتوانسته درآمدنفتی 
 ایــران را کاهــش دهد امــا برخی

 پیش بینــی ها حکایــت از آن دارد 
که در کوتــاه مــدت مــی تواند با 
مجاب کردن بخشــی از مشتریان، 

 فروش نفت ایران را با مشــکل روبرو
 سازد.

با ایــن حــال، او روی فشــار روانی 
 بیش از فشــار اقتصادی حساب باز 

کرده است.
اقتصــاد ایــران ناگزیر اســت این 
مرحله را پشت ســر بگذارد. سخت 
اســت اما ناشدنی نیســت، هرچند 
که بیشــترین هزینه را مــردم کم 
 درآمد و طبقــه متوســط خواهند

 پرداخت.

بی تردید اگر برجام 
با مخالفت های 

کمتری روبرو می شد 
و مذاکرات زودتر 
به پایان می رسید 

وضعیت اقتصادی، 
درصدی بهتر از 

وضعیت کنونی بود.

ترامپ روی چه کسانی برای فشار به ایران حساب کرده؟

تحریم های 13آبان؛ چقدر واقعیت ؟چقدر خیالی؟

      خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا تصمیم به مستثنی 
کردن هشت کشور از تحریم های نفتی علیه ایران گرفته است.

      یک کارشناس صنعت خودرو: کاهش قیمت خودرو ناشی از کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بازار است 
چراکه می توان گفت شرکت های خودروساز جریان و شرایط عرضه را تغییر چندانی نداده اند.

      تازه ترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد جایگاه ایران در فضای کسب و کار، با بهبود برخی 
شاخص ها، به رتبه 1۲۸ جهان رسید.

      به رغم اینکه قبال وزارت جهاد ادعای کارنجات لبنی مبنی بر کمبود شیرخام را رد کرده بود، آنها 
مجددا مدعی کمبود شیرخام شدند.

      وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت و بانک مرکزی برای کاهش تاثیر نرخ آزاد ارز بر اقتصاد ملی در 
تالشند با اقدام های مناسب فاصله قیمت در بازار ثانویه با ارز نیمایی را کاهش دهند.

      رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی 
دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است.
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حمایت از شرکت های دانش بنیان مهمترین اولویت وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قول می دهم هیچ محدودیتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان 

نداشته باشیم و این حمایت مهمترین اولویت وزارت صمت است.
رضا رحمانی در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گفت: حمایت از 

شرکت های دانش بنیان مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است . 
وی افزود: در کشور ما چهار هزار شرکت دانش بنیان فعال هستند که فعالیت عمده این شرکت در بخش 

تولید متمرکز است و ما در مسوولیت جدید حمایت جدی از این شرکت ها خواهیم داشت . 
رحمانی ادامه داد: در کشور ما معدن هم باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند و الزمه شکوفایی بخش 

معدن حضور تفکرات و استارت آپ های جدید در کشور است . 
وی تصریح کرد: یکی از محوری ترین بحث ها در وزارت صنعت، معدن و تجــارت همکاری با بخش خصوصی و حمایت از آنان 

است .  وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد روزافزون فناوری در دنیا افزود: دنیای فعلی یعنی انقالب چهارم صنعتی زندگی را 
 دگرگون می کند به طوری که هر تولید و صنعتی برای پرواز به بال فناوری و صادرات نیاز دارد و ما باید تالش کنیم از دنیای فناوری امروز

 عقب نمانیم.
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    1. شناسایی فرصت
افراد راســت مغز معموال 
بهتر از دیگــران فرصت 
ها را شناسایی می کنند. 
این افراد معموال بســیار 
باهوش هســتند. ویژگی 
خاصی در این افراد وجود 
 دارد: آن ها به همان موقعیت و شرایطی 
 مــی نگرند کــه دیگــران هم بــه آن
  می نگرند اما چیزی متفاوت را در دل این 
موقعیت هــا می بیننــد: فرصتی برای 
کارآفرینی. راز موفقیت شان این است که 
همه جنبه های مساله را بررسی می کنند 
و با نگاهی خالقانه ســعی می کنند راه 
حل های متنوعی را برای تغییر وضعیت 
بیابند. بسیاری از افراد ذهن بسته ای در 
مواجهه با شرایط مختلف دارند و همواره 
می خواهند از راه های مطمئن و از پیش 
تعیین شده مسایل را حل کنند در حالی 
که افرادی با شم کارآفرینی قوی هر بار 
که با مســاله جدیدی رو به رو می شوند 

دنبال راهکاری مبتکرانه می روند. 
گرچــه به نظــر می رســد کــه مرحله 
شناســایی فرصت تنها در ابتدای فرآیند 
راه اندازی کســب و کار مهم اســت ولی 
کارآفرینان بایــد بدانند که بــرای بقای 
 کســب و کار در دنیــای رقابتــی امروز 
چــاره ای ندارند جز اینکــه فرصت های 
جدیدی را از دل شــرایط بیرون بکشند و 
کسب و کار شان را با تغییرات همگام سازند.

    2. ارزیابی فرصت
در این مرحلــه کارشناســان وارد می 
شوند. اگرچه کارشناسان و متخصصان 
معموال در مرحله شناسایی فرصت های 
کارآفرینانه کمــک چندانی نمی توانند 
بکنند اما پس از اینکه فرصت شناسایی 
شد نیاز است که بررسی های دقیقی از 
جنبه های مالی، امکان سنجی، بازاریابی، 
 رقابتــی و ... روی آن صــورت بگیــرد. 
مهم ترین پرسشی که کارآفرینی پس از 
شناسایی فرصت باید به آن پاسخ دهد 
 این اســت: آیا می توانم در بــازار فعلی 
ایده ام را به کسب و کاری سودآور تبدیل 

کنم؟
اولین کاری که کارآفریــن پس از ایده 
پردازی باید انجام دهــد طراحی مدل 
کسب و کار است. مدل کسب و کار دید 
جامعی از امکان پذیر بودن ایده در شرایط 
موجود به کارآفرین می دهد. مدل کسب 
و کار اگر به خوبی طراحی شود بسیاری از 
جنبه های پنهان کسب و کار را در همان 
مراحل اولیه بررسی می کند. گاهی شما 
فقط به مدل کســب و کار نیاز دارید تا 
متوجه شــوید که ایده ی عالی کسب و 
کاری شما به هیچ دردی نمی خورد. به 
یاد داشته باشید که فاز تشخیص فرصت 
برای شناخت فرصت های سودآور است 

نه هر فرصتی. 
در گام بعد کارآفرین باید طرح کســب و 
کار خود را بنویســد. موضوعی که تقریبا 
همه با آن آشنایی دارند. طرح کسب و کار 
خوب می تواند به پرسش های کلیدی و 
مهمی پاسخ دهد: بازار مناسبِ  محصول 
یا خدمت تان چیســت؟ در شرایط فعلی 
مشــتریان خواهان چه چیزی هستند؟ 
 مزیــت رقابتی تــان چیســت و چگونه

  می خواهیــد حفظش کنیــد؟ چگونه 
می خواهید ســرمایه ی اولیه تان را تهیه 
کنید و برنامه تان برای بازگشتش چیست؟ 
پس از پاسخ به این پرسش ها باید بتوانید 
به پرسش بسیار مهم دیگری پاسخ دهید: 
چگونه کسب و کار تان را در ذهن مشتری 
ماندگار کنید؟ بسیاری از صاحبان کسب 
و کار عقیده دارند که تفاوت بین کسب و 

کارهای موفق و شکست خورده در پاسخ 
به همین سوال است. به یاد داشته باشید 
که اسمی ماندگار و پرآوازه به شما کمک 
می کند که حتی در اوضاع بد بازار و رکود 

اقتصادی به ســود آوری ادامه دهید. از 
این قبیل شرکت ها در دنیای امروز زیاد 

هستند مانند اپل. 
درست مانند شناسایی فرصت، مرحله 

ارزیابــی فرصت هم محدود به شــروع 
کســب و کار نمی شــود بلکه در طول 
اجرای تمام مراحل کســب و کار ادامه 
پیدا می کند. داشتن برنامه قبلی کمک 
زیادی می کند اما کارآفرین باید در عین 
حال در مقابل تغییرات ناگهانی فضای 
کسب و کار انعطاف پذیر باشد. بزرگترین 
چالــش کارآفرینان همیــن مواجهه با 
تغییرات و شوک های ناگهانی است که 
با برنامه ریزی های قبلی نمی توان با آنها 

مواجه شد.

    3. بهره برداری از فرصت
به این مرحله فــاز » عملی کردن ایده« 
هم می توان گفت. در ایــن مرحله باید 
تمام طرح ها و ایده های دو مرحله قبل 
را اجرایی کنید. تجربه نشــان داده که 
این ســخت ترین مرحله است. یکی از 
مشکالتی که در این مرحله وجود دارد 
این اســت که نمی توان برای انجام آن 

برنامه ریزی کرد. 
ایــن مرحله تلفیقی از اجــرای تکنیک 
 ها، بهره گیــری از افراد خالق و مبتکر و
 روبه رو شــدن با موقعیت های سخت 
و غیرقابــل حــل اســت. حــاال زمان 
 تشــکیل تیم، جذب ســرمایه و تدوین
 استراتژی های بازاریابی و فروش است. 

وقتی به مرحلــه اجرایی کــردن ایده 
 تان می رسید با پرســش های تازه ای 
 رو بــه رو می شــوید. آیا تیم کســب و
 کاری تان بــه درســتی کار می کند؟ 
آیا کســب و کارتان مقیاس پذیر)قابل 

انعطاف( است؟ 
در تئوری، کســی که تمام دانش و آگاهی 
 الزم را بــرای راه اندازی کســب و کار فرا 
می گیرد آماده کارآفرینی است اما در عمل 
بسیاری از مطالب تئوری کاربردی ندارند. 
 کارآفرینان بیشتر از هر چیز باید به تجربه ها
 و مهارت هایی که در دنیای کسب و کار به 

طور عملی کسب می کنند تکیه کنند.

موقعیت ها را دریابید؛   

سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه!

در تئوری، کسی که 
تمام دانش و آگاهی 

الزم را برای راه اندازی 
 کسب و کار فرا 
می گیرد آماده 

کارآفرینی است اما در 
عمل بسیاری از مطالب 

تئوری کاربردی 
ندارند. کارآفرینان 

بیشتر از هر چیز باید 
 به تجربه ها

 و مهارت هایی که در 
دنیای کسب و کار به 

 طور عملی کسب 
می کنند تکیه کنند.

در دنیای امروز، هر کس تعریف خاص خودش را از کارآفرینی 
دارد. با در نظر گرفتن این تعاریف ممکن است رنج وسیعی از 
صاحبان کسب و کار، کارآفرین تلقی شوند. با این حال مفهومی 
کلیدی در دل تمامی تعاریف کارآفرینی وجود دارد: تشخیص 

فرصت های کارآفرینانه. 
تشخیص فرصت کارآفرینانه روند بسیار مهمی است که از سه 
مرحله تشکیل می شود: شناسایی فرصت، ارزیابی فرصت 
و بهره برداری از فرصت. با اینکه این مراحل بسیار ساده به 
نظر می رسد اما در واقع انجام شان نیازمند داشتن اطالعات 
و مهارت های خاصی است. برای اینکه کارآفرین خوبی شوید 
باید بتوانید فرآیند تشخیص فرصت را به طور حرفه ای طی 

کنید.

 
استارت آپ

اشتباهات رایج در بازاریابی محتوا

چند سال پیش هنوز بازاریابی محتوا مد نشده بود و خیلی از مدیران کسب و 
کارها نمی دانستند که بازاریابی محتوا چه هست و چه کاربردی دارد. خیلی از 
آنها با شنیدن عبارت بازاریابی محتوا هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دادند. 
اما امروزه بازاریابی محتوا یکی از ارکان اصلی سئوی سایت است و به عنوان 

سئوی جدید از آن یاد می شود. 

خیلی از مدیران کسب و کارها هستند که از بازاریابی محتوا به عنوان بخشی از استراتژی 
بازاریابی خود اســتفاده می کنند. اما اکثر آنها در به کارگیری صحیح آن در کسب و کار 
خود ناتوان هستند و بازاریابی محتوا را به درستی انجام نمی دهند. در این مقاله قصد دارم 

به اشتباهات رایج در بازاریابی محتوا بپردازم که ممکن است شما هم مرتکب آنها شوید.
در ادامه مواردی را عنوان خواهم کرد که در بازاریابی محتوا بارها و بارها این اشتباهات تکرار 

شده است و در بعضی موارد باعث شکست کسب و کارها شده است.

 عدم تناسب محتوا با مخاطبان
اولین و رایج ترین اشتباه در بازاریابی محتوا تولید 
محتوا بدون در نظر گرفتن مخاطبان است. بیایید 
با هم رو راست باشیم تولید محتوای اختصاصی کار 
بسیار سختی است. محتوای تولید شده در بازاریابی 
محتوا باید متناسب با مخاطبان هدف باشد. ممکن 
است محتوایی که تولید کرده اید خیلی هم عالی باشد 
و هزینه و وقت زیادی هم در تولید آن صرف کرده اید. 

اما اگر مخاطب خود را نداشته باشد فایده ای ندارد.
برای شناخت مخاطبان خود می توانید در فروم های 
گفت و گو و شبکه های اجتماعی سرکی بکشید و ببینید 
مخاطبانتان دقیقا چه سواالتی در نظرشان است و راجع 
به چه چیزهایی صحبت می کنند. شما باید سعی کنید 
محتوایی تولید کنید که نیــاز مخاطبانتان را به خوبی 

برطرف کند.

  عدم برنامه ریزی صحیح در توزیع محتوا
بسیاری از بازاریابان می دانند که برای توزیع محتوا باید وقت 
بیشتری بگذارند ولی متاسفانه بیشتر وقت خود را روی تولید محتوا می گذارند. وقتی شما 
یک مقاله ای می نویسید و فقط در سایت خود منتشرش می کنید بعید است بتوانید پیام 
خود را به مخاطبان بیشتری القا کنید و به هدفتان در بازاریابی محتوا برسید. بهتر است 

برای توزیع محتوای خود استراتژی و برنامه ریزی صحیح داشته باشید.
مثال انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک،توئیتر، گوگل پالس و لینکدین 
می تواند به موفقیت شما در بازاریابی محتوا کمک کند. طی تحقیقات به عمل آمده اکثر 
بازاریابان ۸۰ درصد از وقت خود را صرف تولید محتوا و ۲۰ درصد از آن را به توزیع محتوا 

اختصاص می دهند که در واقعیت باید برعکس باشد.

  تمرکز بیش از حد و عدم تمرکز کافی روی سئو
همانطور که می دانید بازاریابی محتوا نوعی سئو است و در آینده ای نه چندان دور به بخش 
جدایی ناپذیر در بهینه سازی سایت تبدیل خواهد شد. بسیاری از مخاطبان شما که از 

طریق موتورهای جست و جو به محتوای سایت شما هدایت می شوند در واقع در بیشتر 
مواقع از طریق کلید واژه هایی که شما در محتوای خود به کار برده اید وارد سایت شما 

می شوند. شناخت کلمات کلیدی اصلی و به کار بردن آنها در محتوا، یکی از اجزای اصلی 
در بازاریابی محتوا است. ولی این دلیل نمی شود که شما بیش از حد روی کلید واژه های 
مرتبط با محتوای خود تمرکز کنید و از هدف اصلی خود یعنی تولید محتوای حرفه ای 
برای مخاطبانتان و رفع نیاز و جذب آن ها دور شــوید. بنابر این تمرکز بیش از حد روی 
سئوی سایت خوب نیست. و از طرفی نادید گرفتن سئو هم می تواند به ضرر شما باشد. به 
خاطر اینکه همیشه و در هر حال بخش عظیمی از مخاطبان سایت های بزرگ و تجاری را 

موتورهای جست و جو تشکیل می دهند.

    عدم آپدیت محتواهای قدیمی
یکی از بهترین و کم هزینه ترین کارها در بازاریابی محتوا تولید مجدد یا آپدیت محتوا است. 
برای موفقیت در بازاریابی محتوا ضروری است که محتواهای قدیمی خود را آپدیت کنید 
و آن ها را دوباره در جاهای دیگر توزیع کنید. برای آپدیت محتواهای قدیمی می توانید 
تغییراتی را در آن ها انجام دهید. مثال در یکی از مقاالت سایت خود که ترفند های بازاریابی 
در اینستاگرام را گفته بودید بیایید یک پاراگراف برای یک ترفند جدید در بازاریابی در 
اینستاگرام برای آن مطلب بنویسید. یا می توانید مطالب جدید خود را به صورت صوت و 
فیلم در مطالب قبلی خود قرار دهید. بعد از ویرایش و آپدیت محتوای قدیمی بهتر است 
آن ها را در شبکه های اجتماعی قدیمی و پلتفرم های جدید دوباره منتشرش کنید. بهینه 
سازی مجدد محتوا در باال رفتن رتبه آن در موتورهای جسب و جو بسیار تاثیر گذار است.

    عدم تولید محتوای ارزشمند
همیشه به فکر این نباشید که صرفا یک محتوایی تولید کنید و در سایت خود منتشرش 
کنید و با این کار رفع تکلیف کرده باشید. متاسفانه امروزه چیزی که در سایت ها به چشم نمی 
خورد محتوای ارزشمند است. عدم تولید محتوای ارزشمند یکی از مواردی است که بسیاری 
از تولید کنندگان محتوا در آن ناتوان هستند. محتوایی که می نویسید باید حرف جدیدی 
بزند یا اینکه دسته کم برای مخاطبان شما تازگی داشته باشد. بیشتر محتواهای تولید شده 
در سایت ها و وبالگ خوانده نمی شوند. کســی آن ها را الیک نمی کند و توسط افراد به 
اشتراک گذاشته نمی شوند. لینکی هم به آنها داده نمی شود. شما جزء این دسته از سایت ها 

نباشید که کارشان فقط تولید محتوا است و هیچ ارزشی در محتواهایشان دیده نمی شود.

مدیر اینفو
یـــادداشت
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،،
 کارآفرین باید در عین 
حال در مقابل تغییرات 

ناگهانی فضای کسب و کار
 انعطاف پذیر باشد. بزرگترین

 چالش کارآفرینان همین مواجهه با 
تغییرات و شوک های ناگهانی است که با 

برنامه ریزی های قبلی نمی توان با آنها 
مواجه شد.
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Khor-Biabanak has 
numerous natural 
attractions, including palm 
trees, a Salt Lake and sandy 
hills.
Bayazeh Castle, with an 
antiquity of thousands of 
years, is designed in several 
stories. It has a double-
storied basement.
Earlier, there was a trench 
surrounding the castle, the 
high walls of which protected 
the castle from the attacks 
of thieves and plunderers. 
Even villagers used to keep 
their assets inside the castle 
several decades ago.
Bayazeh historical castle 
dates back to the Sassanid 
Era. It was registered on 
National Heritage List at No. 
4701 during January 2002.
Walking in the desert 
refreshes the soul of every 
tourist. After passing through 
the palm trees, visitors come 
across a Salt Lake that has an 
enchanting ambiance.
There is a hotel in Bayazeh 
Village to host domestic and 
foreign tourists.
Tourists can also visit Mesr 
Desert which is located 90 km 
from Bayazeh Village.
 History of Habitation
Mesr is an oasis located in the 
central desert of Iran known 
as Dashte-Kavir in Persian. 
The central mountain ranges 
of Iran, which cross the 
desert, are close by.
The town’s only source 
of water and, therefore, 

lifeline flows from a spring 
near the foothills of the 
aforementioned mountains 
close to the heart of the 
village.
This is the only source of 
life for the gardens and date 
palm orchards that make 
this oasis such a special  
place.
As far as we know, it has been 
thus for several thousand 
years.
The documented history 
of human settlement in the 
region dates back to 4,000 
years, though other relatively 
reliable evidence suggests 
that human habitation is 
7,000 years old.
The main activity of the 
local inhabitants during 
this incredibly long period 
had been agriculture and 
wresting sustenance out of 
the harsh conditions that are 
the reality of this land.
In more recent historical 
times (from about 2,000 
years ago), the oasis 
appeared on the famous Silk 
Road.
Consequently, many travelers 
have passed through the area. 
Nasser Khosro, the famous 
Persian poet, philosopher, 
and adventurer, traveled 
through the area about 950 
years ago and mentioned it in 
his travel writing.
This is very well known to all 
literate Persian readers and 
foreign tourists.
The villages in the central 
desert are one of the favorite 
features of ecotourism visited 
by many Iranian and foreign 
eco-tourists every year.
 Natural Attractions
Khour, Mesr, and Garme are 
located in the southern part 
of the desert, which deserves 
more attention.

In fact, Mesr Village is one 
of the amazing natural 
attractions, especially for 
those who enjoy trekking 
through the rough but 
beautiful terrain of a desert.
Mesr (which means Egypt 
in English) is located 30 km 
north of Khor.
Despite being far away from 
the other spotlight of tourism 
in Iran, it gets quite many 
visitors during the year, half 
of which are foreigners.
Mesr is best known for its 
unique sand hills and an 
amazing bamboo field.
The sand hills around the 
village are known as thrones 
since the strong winds 
have formed peculiar and 
attractive shapes.
Takht-e Aroos and Takh-e 
Abbasi are among the most 
famous hills in the area. From 
the top of each sand throne, 
you get an amazing view of 
the village and the desert.
Another widely known 
attraction of the area is called 
Seleknon salt lake, which is 
covered by hive-like shapes 
formed by salt. These are 
of great interest to those 
interested in adventure 
travel.
Water for agriculture and 
drinking water is supplied 
by a subterranean aqueduct 
25 km from Mesr Village. It is 
relatively sweet and fresh.
Because of its location in 
the south-central desert, 
weather in Mesr Village is 
warm and dry.
The village is believed to be 
100 years old and was named 
after its founder Yousef 
(meaning Joseph). It was later 
changed to Chah-Deraz (Long 
Well) because it supplied 
water to the village.

Bayazeh:
Ancient Castle in Desert

Homam Hotel:Visit 
Mount Soffeh ,Isfahan 
City Center Complex
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 Kooh-e-Khajeh is 
one of the most 
valuable and 
historical relics of 
Iran’s southeastern 
province of Sistan 
and Balouchestan.
This hillock is at an 
elevation of 900 
m. and is located 
in the midst of the 
Hamoon (also 
Hamun) Lake, 
just like an island. 
On top of this hill 
are the remnants 
of a fire-temple 
and a colossal 
palatial structure, 
with spectacular 
architectural finish 
and overlooking a 
vast court-yard.
The fire-temple 
of this hill has a 
large gateway and 
a square hall with 
corridors around. 
The structure 
dates to the first 
century AD. The 
surrounding ruins 
are related to 
the Parthian and 
Sassanid periods.
In the southern 
sector of this hillock 
is the place of 
worship of Venus 
(Nahid) known 
as ‘Karchak Chel 
Ganjeh’. Another 
relic on top of this 
hill from the post-
Islamic period 
is the tomb of 
‘Khajeh Mehdi-
ebne-Mohammad 
Khalifeh’, besides 
the pilgrimage sites 
of ‘Khajeh Qaltan’ 
and ‘Peer Gandom 
Beryan’.
Other relics are 
related to the ‘Seka’ 
tribe who had 
migrated to this 
area in about the 
2nd century AD. 
Currently the site 
has an aggregate of 
relics from various 
periods in history.
In addition to which 
anthropological 
studies of the 
inhabitants around 
the Hamoon Lake 
and its panoramic 
view are the 
attractions of this 
area.

Iran
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where to stay

The 2-star Homam Hotel is located in the 
Soffeh Terminal, in the south of beautiful 
Isfahan. Its address is Soffeh Terminal, 
Dastgerdi Expy, Darvazeh Shiraz. It may be 
far from the city center, but still, you can enjoy 
staying in this hotel and visit more accessible 
attractions. Mount Soffeh is only 10 minutes 
away. Also, Isfahan City Center Complex is 
close too. It takes you about nine minutes to 
get there. The hotel is inside Soffeh Terminal. 
Hence, it makes it very easy for you to head 
your next destination in Iran like Shiraz by 
Bus.
”Isfahan, Nesfe Jahan”, which means Isfahan 
is the half of the word, is a famous proverb 
that we use to describe this beautiful city. 
There are numerous tourist attractions in 
Isfahan from different times of Persia history, 
especially, Safavid Dynasty. That’s because the 
city was Iran political capital in that era. On the 
other hand, Safavid Kings were art, poetry, 
religion, and architecture lovers. Therefore, 
they tried so hard to make Isfahan unique 
and beautiful. Well, they succeeded. Just visit 
UNESCO World Heritage Site Naghsh-e Jahan 
Square to see it yourself. Other places worth 
visiting are Vank Cathedral, Hasht Behesht 
Palace, Chehel Sotoun Palace, Atiq Jameh 
Mosque of Isfahan, and etc.
The reception in Homam Hotel is 24-hour 
and there is a taxi service that you can use 
to get to the city center. If you bring any kids, 
here is a good news for you: this hotel is kid-
friendly. So, children under the age of six 
are not charged. Not to mention that the 
capacities of rooms are suitable for families 
too. Plus, it even has a playground for your 
little-loved ones.
As a 2-star hotel, Homam Hotel provides 
several facilities. You can find indoor fridge, 
drawers, wardrobe, closet, and TV in your 
room. Moreover, there is a private bathroom 
with shower, toiletries, and western toilet (in 
some units). You can use high-speed Wi-Fi to 
connect with your friends and family.

An ancient castle with 700 
rooms is one of the attractions 
named after the desert village 
Bayazeh in Khor-Biabanak, 
a city located 400 km from 
Isfahan.

Koresht Mast, Traditional 
Dish In Isfahan

what  to eat

Khoresht-e Mast is a traditional dish in Isfahan. 
In Persian cuisine, the word “khoresht” mostly 
refers to thick, sour stews which are served as 
main meals alongside a some sort of rice dish. 
On the other hand, Khoresht Mast (literally 
meaning “yogurt stew”), despite having the 
name khoresht in the title, is a bright yellow, 
sweet dessert and mostly served as a side dish. 
You can find Khoresht Mast in most restaurants 
of Isfahan. In order to cook Khoresht Mast, you 
should first braise and shred lamb neck. Yogurt 
and sugar are simmered inside a separate pot 
while the shredded meat is slowly added. Once 
the mixture forms a paste-like texture, brewed 
saffron and rosewater is added, giving our 
Khoresht Mast a gorgeous yellow color and an 
exotic taste. Put the final product in fridge for 24 
hours to chill to create the perfect consistency.
When it gets ready to serve, the dish is designed 
with sliced pistachios and almonds and topped 
with barberries.
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The International 
Monetary Fund (IMF) 
said on Thursday that 
Iran should implement 
policies to safeguard its 
macroeconomic stability 
in the face of reimposed 
US sanctions that will cut 
Iranian economic growth 
by reducing oil exports.
IMF spokesman Gerry 
Rice also told a regular 
media briefing that the 
Fund was urging Iran 
to strengthen its anti-
money laundering and 

anti-terrorism financing 
frameworks to comply 
with international 
standards by a deadline in 
February 2019, reported 
Reuters.
“The reimposition of US 
sanctions will reduce 
economic growth by 
restricting Iran’s oil 
exports and Iran should 
implement policies 
to safeguard macro-
stability,” Rice said, 
particularly “the most 
vulnerable groups.”

Iran’s IT 
minister 
confers 
with 3 
counterparts 
in Dubai 
Summit

Iran’s Minister of 
Communications 
and Information 
Technology Mo-
h a m m a d - J a v a d 
Azari Jahromi 
held talks with his 
Indonesian, Azeri 
and Turkish coun-
terparts on the 
sidelines of the on-
going meeting of 
International Tel-
ecommunications 
Union (ITU) in 
Dubai.ITU opened 
on October 29 and 
will continue until 
November 16.Dur-
ing the meetings, 
Jahromi stressed 
the need for pro-
moting mutual co-
operation.Noting 
that central issue of 
the meetings was 
pursuance of the 
agreements signed 
earlier and devel-
opment of coop-
eration in the field 
of digital economy.
It was also agreed 
that Iran take part 
in Azerbaijan Re-
public’s BakuTel 
Exhibition and 
Iranian compa-
nies share their 
experiences with 
their Azeri coun-
terparts.Referring 
to Indonesian com-
munications min-
ister’s visit to Iran 
in near future, Jah-
romi announced 
holding of a mul-
tilateral meet-
ing of northern 
neighbors in Baku 
in a bid to create a 
stronger region in 
terms of informa-
tion and communi-
cations technology 
(ICT).
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IMF says Iran should safeguard 
stability in face of US sanctions

Senior US State Department officials 
working on the Iran issue are said 
to have convinced Secretary of 
State Mike Pompeo to permit Iran 
to remain connected to the Society 
for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) 
international banking system, 
Washington Free Beacon reported, 
citing the sources familiar with the 
matter.
While US President Donald Trump 
and senior figures in Congress have 
pushed for harsher anti-Iranian 
sanctions, the State and Treasury 
Departments reportedly caved to 
pressure from European allies and 
Iran. Iran will reportedly continue 
doing business on SWIFT, and the US 
administration will extend waivers 
to several countries allowing them 
to continue purchasing Iranian oil – 
a concession that was mulled earlier 
in September, sources said.
The concessions have reportedly 
sparked outrage among US 
officials who take a hardline 
attitude towards Iran, even causing 

White House National Security 
Advisor John Bolton to decline to 
participate in the sanctions rollout 
on November, 4.“They’re gutting 
President Trump’s maximum 
pressure campaign,” one senior 
congressional staffer briefed by 
administration officials on Iran 
and SWIFT said. “Administration 
officials used to tell us it’s OK to give 
Iran concessions on SWIFT because 
they would force oil exports down to 
zero,” the source said. “Now they’re 
saying it’s OK to give concessions 
on both SWIFT and energy because 
this is just the beginning of a long 
campaign.”
Another senior congressional 

aide intimately familiar with the 
situation told the Free Beacon that 
Obama-era holdovers in the State 
Department helped to convince 
Pompeo to go along with the 
concessions in order to preserve the 
possibility of rejoining the JCPOA 
in the future, “keeping Obama’s 
Iran nuke deal on life support in the 
hopes of restoring it after Trump.”
The concessions to Iran are said 
to include oil waivers to China, 
South Korea, and India, all of which 
purchase Iranian crude oil. Sources 
further said that a series of briefings 
will be held in the next few days 
to provide details about the new 
concessions. 

S. Korea, India to Keep 
Importing Iranian Oil

South Korea and India agreed with the US on 
the outline of deals that would allow it to keep 
importing some Iranian oil after it asked the 
United States for "maximum flexibility" this 
week, according to Asian officials.
S. Korea, India to Keep Importing Iranian Oil
No final decision has been made and an 
announcement is unlikely before US sanctions 
on Iran are re-imposed Nov. 5, the officials 
said, asking not to be identified because 
the information is confidential. That opens 
the possibility that the terms could still be 
modified or the deals scrapped entirely.
The waivers would ensure at least some 
Iranian oil continues to flow to the global 
market, potentially calming fears of a supply 
crunch and further suppressing international 
oil prices just before mid-term elections 
in the US Brent crude has fallen 14 percent 
from over 85$ a barrel last month on signs 
that other OPEC producers will pump 
more to offset any supply gap, according to 
Bloomberg.
Almost all buyers have been negotiating 
with the US for waivers. That was after 
the US President Donald Trump in May 
withdrew from a nuclear agreement with 
Tehran hammered out by his predecessor, 
Barack Obama, and said he would re-impose 
economic curbs lifted under that 2015 accord.
India’s payments for the Iranian oil will go into 
a local escrow account, which can be used for 
barter trade with the Middle East producer, 
one of the people said.
A waiver would allow companies to buy 
limited volumes of Iranian oil without 
running the risk of being shut out of the US 
financial system. In India, it would provide 
some relief by allowing the purchase of 
relatively cheap crude as the government 
faces protests over higher fuel costs before 
national elections next year.
And for South Korea, a US exemption would 
mean a resumption in imports of the Persian 
Gulf state’s South Pars condensate, a type of 
ultra-light oil that is particularly critical for 
the Asian nation because many of its plants 
are geared to process it.

The US will reportedly offer major 
concessions to Iran that could allow 
the Islamic Republic to ease the 
pressure from upcoming economic 
sanctions.

Trump forced to allow Iran to stay 
connected to SWIFT

news

Iran government to resolve 
economic problems
President Hassan Rouhani has assured the Iranian 
nation of the government’s resolve to stand up to US 
threats, emphasizing that his team will do all in its power 
to resolve the economic problems caused by American 
pressure.
“November 4 this year translates into a new instance of 
oppression by America,” he said, referring to the date, 
when Washington is set to reimpose sanctions on Iran’s 
energy sector. “Our people need to rest assure that the 
government is not afraid of US threats,” he added, during 
his address to the weekly cabinet session on Wednesday.

The president said that representatives of various 
countries, including Asian and European ones, had sent 
messages of assurance to the Islamic Republic “that they 
will stand by and continue their cooperation with Iran.”
“We are certain that the Americans will fail in their new 
plot, and that they are actually in gradual retreat,” the 
president asserted. President Rouhani recalled that US 
officials first said claimed that they would reduce Iran’s oil 
exports to zero, but then retracted their statement, saying 
that the process could take two to three months.
“We tell them that ‘you will not reach any of your goals 
with regard to Iran’s oil sales. You will neither be able to 
bring it to zero nor reduce it,’” Rouhani stated.

By escalating psychological and economic pressure, 
the US has been seeking to anger the Iranian people, 
President Rouhani said, adding however that Iranian 
were and would be angry at Washington’s atrocities, 
rather than their own Islamic establishment, 
government, and country.
“Because they (the nation) love their country Iran,” 
the president said. Rouhani said that Iran could easily 
overcome the setbacks, because it enjoys lasting relations 
with its trade partners, whereas the US pressure is only 
temporary.“The US will raise hue and cry for a few days, 
but will have to eventually leave [the region], because 
they cannot make decisions for the people of the region,” 
Rouhani noted. 

While US 
President 
Donald Trump 
and senior figures 
in Congress 
have pushed for 
harsher anti-
Iranian sanctions, 
the State 
and Treasury 
Departments 
reportedly caved 
to pressure from 
European allies 
and Iran.

Chairman of the State Duma Committee 
on Financial Markets Anatoly Aksakov 
announced talks between Iran and Russia 
to use the System for Transfer of Financial 
Messages (SPFS), Russian version of 
SWIFT.
He added that Russia already worked 
out a cooperation mechanism with Iran 
and mentioned the possibility of direct 
transactions with Iranian companies, 
Spunik reported.
The Russian MP also confirmed that while 
the Russian financial messaging system 
still needs to be technologically integrated 
with its foreign counterparts, Moscow 
and Tehran have already worked out the 
necessary cooperation mechanism.
Anatoly Aksakov, head of the Russian 
parliamentary committee on financial 
markets, has revealed that the System for 

Transfer of Financial Messages (SPFS), a 
Russian equivalent of SWIFT developed 
by the Central Bank of Russia, is now 
more popular than the global network, 
and that Russia is already engaged in 
talks with Chinese, Turkish and Iranian 
financial regulators on integrating SPFS 
with financial messaging systems of 
these countries.'The number of users of 
our internal financial messages’ transfer 
system is now greater than that of those 
using SWIFT. We’re already holding talks 
with China, Iran and Turkey, along with 
several other countries, on linking our 
system with their systems,' Aksakov said. 
'They need to be properly integrated with 
each other in order to avoid any problems 
with using the countries’ internal 
financial messaging systems.'
The development of SPFS began in 

2014, in response to the US government 
threatening to disconnect Russia from 
SWIFT. The first transaction on the SPFS 
network involving a non-bank enterprise 
was executed in December 2017.
Earlier in October, US Treasury Secretary 
Steven Mnuchin announced that his 
department is currently in talks with 
the Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) 
to consider disconnecting Iran from 
the network.In late August, a group 
of US senators urged the US Treasury 
Department to cut off Iran’s financial 
institutions from SWIFT. They insisted 
that maximum pressure from the Trump 
administration’s campaign against Iran 
will not succeed if the Iranian government 
remains connected to this international 
payment system.

Russia in talks with Iran for using Russian version of SWIFT



“Those who choose to 
break our laws and enter 
illegally will no longer 
be able to use meritless 
claims to gain automatic 
admission into our 
country,” he said.
Trump’s remarks, five 
days before US voters 
deice which party will 
control Congress and state 
governorships across the 
country, look part of an 
effort to create fear and 
invigorate his political 
base.
Trump has ratcheted up 
anti-migrant rhetoric 
ahead of the crucial 
midterm congressional 
elections, calling the 
caravan of Central 
American migrants an 
"invasion." 
A new group of migrants 
has left El Salvador to 
join other United States-
bound caravans of Central 
Americans mostly fleeing 
poverty and violence in 
their home countries.
Democrats and rights 
activists have said Trump 
is drawing on xenophobic 
and racist images in 
an effort to stoke anti-
immigrant concerns 
among voters ahead of 
Election Day.
The Pentagon announced 
on Monday it was 
deploying 5,200 active-
duty troops to beef up 
security the country’s 
border with Mexico.“They 
want to throw rocks at 
our military, our military 
fights back. We’re going to 
consider, and I told them 
to consider it a rifle. When 
they throw rocks like they 
did at the Mexico military 
police, I say: Consider it a 
rifle,” Trump said.
The Trump 
administration has 
been under criticism 
over its “zero tolerance” 
immigration policy.
Nationwide protests have 
been held to denounce 
Trump’s crackdown 
against immigrants.
Critics accused Trump 
of stoking fear ahead of 
the elections, in which 
Republicans are battling to 
keep their congressional 
majorities.“President 
Trump’s attempt to 
paint peaceful families 
seeking asylum as a 
national security threat 
is as absurd as it is cruel,” 
said advocacy group 
Human Rights First in a 
statement. “The president 
is fear mongering to score 
political points ahead of a 
contentious election at the 
expense of people’s lives.”

Iran, Pakistan together can help 
end Yemen conflict
Iran and Pakistan, as two important countries 
of the Muslim world and the region, are in a 
position to help end conflict in Yemen through 
diplomatic channel.Prime Minister of Pakistan 
Imran Khan earlier had said that Pakistan will 
act as a mediator to bring peace in Yemen. The 
prime minister, while addressing the nation, said 
he will try to get the Muslim countries together, 
besides acting as a 'mediator' in resolution of 
conflicts between the Muslim countries. 'We are 
trying our best to act as a mediator to resolve the 
Yemen crisis,' he said.Experts say if Pakistan can 
help its friends and allies end their wars among 
themselves, navigating a fraught region could 
become somewhat easier for this country.
Iranian students to be informed of 
US' hostile policies
The US' hostile policies against the Iranian 
nation will be outlined for the Iranian students 
on November 4, marking the National Day of 
Campaign against Global Arrogance.Cultural 
Affairs Deputy of the Head of the Tehran branch 
of the Ministry of Education Abdolrasul Karimi 
told the Islamic Republic News Agency (IRNA) 
on Thursday that seminarians and the prayers 
leaders will inform the students on the issue.
Karimi said November 4 marks three different 
occasions, including the exile of the founder of the 
Islamic Republic and father of Islamic Revolution 
Ayatollah Khomeini to Turkey in 1964 for his 
protest and speech against the capitulation bill, the 
dastardly killing of revolutionary students before 
Tehran University in 1978 for their protest against 
former monarchical regime and anniversary 
of the capture of the ̀ Den of Spies' (former US' 
Embassy in Tehran) by students following late 
Imam Khomeini in 1979. 'All the three important 
occasions share a commonalty: Brave Iranian 
nation's spirit of campaign against injustice.'
UNGA renews call for end to US 
embargo against Cuba
The United Nations General Assembly has 
overwhelmingly voted in favor of condemning the 
United States economic, commercial and financial 
embargo against Cuba - a call it has made every 
year since 1992.A total of 189 UN Member States 
voted in favor, with Israel and the US voting against 
the resolution, urging all States to “refrain from 
promulgating and applying laws and measures” 
which among other things, in the case of the 
embargo, interfere with the freedom of trade and 
navigation. There were no abstentions, according 
to the UN website.
The Assembly called upon States “that have and 
continue to apply such laws and measures to take 
the steps necessary to repeal or invalidate them as 
soon as possible.”

Pres. Rouhani:Europe along with Russia, 
China need to finalize their proposed package

The following is the full the text of Iranian 
President Hassan Rouhani's contribution 
to Financial Times as it was published on 
their website yesterday:
The world faces a myriad of challenges, 
including economic issues, social crises, 
the predicament of refugees, xenophobia, 
terrorism and extremism.
Europe has not been exempt, and has 
been confronted by these problems 
almost daily. Over the past two years, US 
foreign policy has emerged as a new and 
complicated problem, as America creates 
new challenges on a variety of fronts in 
international relations.
We see US complicity in the daily atrocities 
in Yemen and in the humiliation and 
gradual perishing of the great nation 
of Palestine, which has daily inflamed 
the emotions of one-and-a-half billion 
Muslims.
We believe the American government 
has explicitly supported criminal groups 
like Isis, who value no human principles, 
exacerbating the problems of our region.
More broadly, US president Donald 
Trump’s approach to matters of trade, 
international treaties and the humiliating 
manner in which he treats even America’s 
allies, illustrates how US foreign policy has 
posed new challenges to the global order.
In brief, the US administration’s policies 
of unilateralism, racial discrimination, 
Islamophobia, and the undermining 
of important international treaties, 
including the Paris Climate Accord, 
are fundamentally incompatible with 
multilateralizm and other socio-political 
norms valued by Europe.
There is another critical matter 
aggravating transatlantic relations: the 
Iran nuclear deal. Known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action, it was 
the product of two years of intensive 
negotiations between Iran and six other 
countries, including three from Europe.
As an annex to UN Security Council 

Resolution 2231, this agreement enjoys 
the approval of the overwhelming 
majority of the international community 
and, as part and parcel of international 
law, imposes certain obligations on all the 
members of the UN.
Click here to read a translated version 
Unfortunately, the US, through raising 
unfounded claims and in complete 
disregard for its international 
obligations, has abandoned the nuclear 
agreement and imposed extraterritorial 
and unilateral sanctions on Iran and, 
by extension, other countries.The US 
is, in effect, threatening states who 
seek to abide by resolution 2231 with 
punitive measures. This constitutes a 
mockery of international decisions and 
the blackmailing of responsible parties 
who seek to uphold them.The nuclear 
accord is recognised as a great victory for 
diplomacy in our time. That is why the EU 
is working with other nations around the 
world — with the exception of a very few 
— to save this great achievement.
Since the US withdrew, we have held 
constructive talks with the remaining 
JCPOA participants. Their support has 
been valuable, but it is essential that the 
European parties, as well as China and 
Russia (known as E2+3), present and 
implement their final proposed package 
of measuresto compensate for and 
mitigate the effects of America’s newest 
unilateral and extraterritorial sanctions 
before they are imposed.This historic 
agreement can only survive if the Iranian 
people can witness and enjoy the benefits 
it promised.

The recent decision of the International 
Court of Justice and its provisional 
measure against US unilateral sanctions 
reaffirms the legitimacy of Iran’s position, 
and the illegality of these oppressive 
sanctions.
Disregarding the binding and mandatory 
nature of the provisional measure 
demanded by the ICJ would undermine 
confidence in international treaties. 
That would create a major challenge 
with possibly dangerous and negative 
consequences for regional and 
international peace and security.
The nuclear deal demonstrated that Iran 
is committed to reason and dialogue. We 
have initiated political consultations with 
Europe on key issues of mutual interest, 
especially on regional crises, with the aim 
of finding appropriate solutions.
In today’s tumultuous world, the only 
way to overcome difficulties is through 
concerted international efforts based 
on mutual interests, and not the 
short-sighted demands of one or a few 
states. Unilateralism is fatal; while 
multilateralism is the only appropriate, 
inexpensive and effective course of action.
Europe’s tradition of multilateralism 
positions it well to play an important 
role in reinforcing peace and stability, 
in line with its identity and interests. 
Iran believes in multilateralism and 
is prepared to join other peace-loving 
nations in this path.
Cooperation between Iran and Europe 
will secure the long-term interests of both 
parties, and ensure international peace 
and stability. 

Trump promises 
immigration 
crackdown ahead 
of US elections

The Iranian president has written an 
op-ed published by Financial Times, 
calling on Europe as well as China and 
Russia to present and implement their 
final proposed package of measures 
to compensate for Iran losses after 
US withdrawal from the JCPOA and 
re-imposition of sanctions.

Iran is actively pursuing diplomatic 
channel to recover abducted border 
guards and recent visit of Foreign Minister 
Mohammad-Javad Zarif to Islamabad was 
also aimed at intensifying efforts in that 
regards.
Iran actively pursuing diplomatic channel 
on border guards issue
On October 16, Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) said terrorists had 
kidnapped the Iranian forces, including 
local Basij volunteer forces and border 
guards, near the town of Mirjaveh on the 
Pakistani border. 
Iran is facing the situation arising after 
border guards’ abduction very wisely and 

is working closely with Pakistan to recover 
security officials safely. 
Soon after the incident Pakistan Foreign 
Ministry in a statement said, 'No effort will 
be spared to assist our Iranian brothers in 
finding the Iranian guards.'
“Both militaries, under a joint mechanism 
established since last year, are working to 
ascertain the location of Iranian guards. 
Director General Military Operations 
(DGMO) from two sides are coordinating 
actions in this regard,” it said.Meanwhile, 
Iranian Ambassador to Islamabad Mehdi 
Honardoost visited officials and urged 
Pakistan government to release Iranian 
border guards and to act firmly against 

outlaws and takfiri terrorists.Iran's Foreign 
Minister Zarif in a phone conversation 
with his Pakistani counterpart also called 
for urgent measures by the Pakistani 
government to ensure the safety and health 
of the kidnapped border guards and to 
identify and arrest the elements of the 
terrorist incident, in accordance with the 
previous understandings and dialogues.
Pakistani Foreign Minister Shah Mehmood 
Qureshi, with the extreme condemnation 
of this anti-human terrorist group and 
deeply regretted the incident, said, “All 
Pakistan facilities serve the necessary 
steps to find and arrest the elements of 
the incident and freedom and security of 

Iranian 
border guards.”Jaish 

al-Adl terrorist group has claimed 
responsibility for the act.Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli in a letter to his 
Pakistani counterpart Shehryar Afridi 
had called for undertaking security 
commitments in the face of terrorist 
mobs and doing all in power in line with 
releasing kidnapped Iranian border 
 guards.

Iran actively pursuing diplomatic channel on border 
guards issue
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 Iran’s FM Highlights Israeli Attempts 
to Kill JCPOA
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif deplored attempts 
by Israel and its spy agency, Mossad, to sabotage the 2015 Iran 
nuclear deal, known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
“Incredible series of coincidences. Or, a simple chronology of a 
MOSSAD program to kill the JCPOA?” Zarif said in a post on his 
Twitter account on Thursday.
He then referred of some of the attempts by the Tel Aviv regime 
to undermine the nuclear deal, including the announcement of 
an “Iran nuke file discovery” by Mossad in April a few days before 

US President Donald Trump pulled his country out of the JCPOA, 
Mossad’s role in what was said to be “foiling Iran’s bomb plot in 
France” on the same day Iranian President Hassan Rouhani began 
a European tour, and the recent case of what is said to be Mossad 
“assistance in foiling an assassination plot in Denmark” after Europe 
introduced a Special Purpose Vehicle to counter US sanctions 
against Iran.In an earlier tweet, Zarif had censured Israel for its role 
in raising allegations that Iran had plotted an attempt to assassinate 
an opposition figure in Denmark.
“Mossad's perverse and stubborn planting of false flags (more on 
this later) only strengthens our resolve to engage constructively with 
the world,” he wrote in a post on Wednesday.
Earlier this week, Denmark’s Security and Intelligence services 

said they had arrested a Norwegian 
citizen of Iranian descent for allegedly 
planning the assassination of the leader 
of a separatist group that was behind a 
terrorist attack on a military parade in 
Iran’s Ahvaz on September 22 that killed 
civilians and military forces.
Iran has strongly denied the allegations. 
Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi 
on Tuesday said such accusations are in line with the conspiracies 
and plots of the enemies of Iran who cannot stand the good and 
growing relations between Tehran and Europe in the current special 
situation.



IMF says Iran should safeguard 
stability in face of US sanctions

"Foreign Ministry should have taken retalia-
tory action against Denmark"
Chairman of National Security and Foreign Policy Commission 
of Iranian Parliament said Fri. that Iranian Foreign Ministry 
should have taken retaliatory measures after Denmark recalled its 
ambassador.“Following terrorist attack in Ahvaz, we expected the 
Foreign Ministry to summon the Danish ambassador to pursue the issue 
of the presence of extremist terrorists there, but unfortunately, due to some 
considerations, this did not take place,” Heshmatollah Falahatpisheh told Mehr News Agency 
(MNA) correspondent.With regard to Denmark’s motives behind recalling his ambassador 
from, Falahatpisheh said that Denmark wanted to show the green light to the United States 
as November 4 arrives on which the new round of sanctions is going to take effect.

Seeking to shore 
up support for 
Republicans ahead 
of the congressional 
elections next week, 
US President Donald 
Trump says his 
administration has 
planned to require 
immigrants seeking 
asylum in his country 
to come into the US 
through a legal port of 
entry.
“Migrants seeking 
asylum will have to 
present themselves 
lawfully at a port of 
entry,” Trump told 
reporters at the White 
House on Thursday.
He called a caravan 
of Central America 
migrants travelling 
toward the United 
States as a dangerous 
threat to the country.
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"Considering this fact that the new urban 
management of Isfahan pay special attention 
to solving the social problems and challenges, 
creating a cultural space in Isfahan central prison 
has been put on the agenda," Morteza Rashidi said.
"Currently there are about 10,0000 prisoners in 
Isfahan central prison, so the urban management 
of Isfahan has decided to equip this prison," he 
added.
Saying that a cultural-social agreement has 

been prepared and will be concluded between 
the cultural-social organization of Isfahan 
municipality and Isfahan central prison as soon 
as possible, he said, "According to this agreement, 
Isfahan municipality will organize the sports hall 
of Isfahan prison which has many infrastructural 
problems, and necessary equipment will be 
installed there."
"Based on this agreement, it was ordained that 
the cultural arts programs, that are held in the 
cultural centers throughout the city, will be 
taking place in the meeting hall of Isfahan central 
prison," he noted.
"Cultural recreational organization of Isfahan 
municipality is going to put some magazines in 
waiting room of Isfahan prison to be used by the 
prisoners' families," he said.

Top American officials called for a ceasefire 
in Yemen and demanded warring parties 
immediately come to the negotiating table. US 
defence chief demands Yemen ceasefire
The comments came as the Saudi-Emirati-led 
military coalition deployed more than 10,000 
new troops towards a vital rebel-held port city in 
the run-up to a new assault, Al-Jazeera reported.
James Mattis, the Pentagon chief, said the US 
had been watching the conflict 'for long enough', 
adding he believes Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates - who are in a US-backed coalition 
fighting Houthi rebels--are ready for talks.
'We have got to move toward a peace effort here, 
and we can't say we are going to do it sometime in 
the future,' Mattis said at the US Institute of Peace 
in Washington.
'We need to be doing this in the next 30 days.'
US Secretary of State Mike Pompeo later called on 

the Saudi-Emirati coalition to stop air attacks in 
populated areas in Yemen. Pompeo said the 'time 
is now for the cessation of hostilities' in the war-
plagued country.
Mattis said the United States is calling for all 
factions to meet United Nations Special Envoy 
Martin Griffiths in Sweden in November and 
'come to a solution'.Saudi Arabia and its allies 
intervened in the conflict between embattled 
Yemeni President Abd-Rabbu Mansour Hadi, 
whose government is recognized by the United 
Nations, and the Houthis in 2015.At least 10,000 
people - a figure that hasn't been updated in years 
and is likely significantly higher - have since been 
killed and the country that now stands at the brink 
of famine that threatens an estimated 13 million.
The UN says Yemen could become the worst 
humanitarian catastrophe the world has seen in 
100 years.

 "This year's spring frost is the main factor 

of decreasing the pistachio harvesting," 

the director of Natanz agricultural Jihad 

organization said.
 "The process of pistachio harvesting of Badrud 
gardens with an area of 500 hectares has 
been finished," Abdolreza Mahdi Badi said. 
"Concerning the weather of Badrud, pistachio 
is one of the garden products that has been 
cultivated since many years ago, and now the area 
under pistachio cultivation has reached to 1,300 
of which about 500 hectares have been fertilized 
so far," he said.
"Pistachio has a high resistance in adverse 
environmental conditions as it is a drought- 
resistance and salt tolerant plant. If measures 
such as pollination, suitable nutrition, and on 
time fighting against pests carry out properly, 
significant products will be achieved," he noted.
"It is predicted that, this year about 4.5 tons of 
pistachio will be harvested of Badrud lands; 
this statistics has been reduced by 70 percent 

in comparison to the last year," he continued. 
"Frostbite, incorrect insemination, and the 
temperature fluctuations are the reasons behind 
decreasing the pistachio production in Badrud," 
he emphasized
"The most cultivated types of pistachio in this 
tropical area are jumbo pistachio (Kalleghouchi), 
long pistachio (Ahmadaghaee), round pistachio 
(Fandoghi), and Akbari, that after harvesting, 
processing and packaging, they will delivered to 
Rafsanjan, Tehran, Isfahan, Qom and other cities," 
he noted.

"The main approaches of the municipality are provid-

ing social vitality and paying attention to all walks of 

life such as children, women, disabled, and citizens in 

deprived areas," the mayor of Isfahan twitted.
"In the cultural field, 757 programs were held in 
all 15 municipal districts and 200 neighborhoods 
throughout the city at minimum cost. The good 
news was that we experienced 40 percent increase 
in cultural programs and 30 percent decrease in 
the costs," Ghodratollah Nowrouzi twitted with the 
hashtag of "performance review".
"Although the price of each bus has increased by 
three times, 80 new and repaired Euro 4 and 3 
buses were added to the transportation fleet of 
Isfahan municipality due to the importance of this 
issue," he also wrote.

Reviewing the performance of Isfahan municipality 
regarding the urban development, Nowrouzi said, 
"Currently, 80 projects are being run throughout 
the city, of which 16 projects with the credit of 100 
billion tomans have been concluded with related 
contractors . There were also 781 contracts left 
unfinished with the cost of 682 billion tomans that 
we exploited them."

More than 2 thousand books 
donated to Isfahan central prison 
library

US defence chief demands Yemen 
ceasefire

Rate of Pistachio harvesting in Badrud 
gardens decreased by 70 percent

Isfahan Municipality's approach; 
social vitality

"More than 2 thousand books under the 
subjects of cultural, social, psychological, and 
novel have been donated to Isfahan central 
prison library," the social deputy of the cultural-
social organization of Isfahan municipality said.
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