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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

همه چیز درباره آب آشامیدنی اصفهان از کیفیت تا کمیت، از شایعه آلودگی تا واقعیِت پاکی:   

آب آشامیدنی اصفهان تشنه برنامه ریزی

ماشین تولید صفر 
روشن می ماند؟

خبر کوتاه بود و مختصر؛ »حذف 
چهار صفر از ریــال و تبدیل آن 
به تومان، جزییات آن بعدا اعالم 
خواهد شــد. « با تصمیم هیات 
دولت، روند حذف چهار صفر از 
پول ملی کلید خورد. این تصمیم 
ظاهرا با هدف حفظ کارایی پول 
ملی و تســهیل و بازیابی نقش 
ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت 
پول داخلی و... اتخاذ شده است. 
چنانچه این الیحــه در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب برسد، 
هــر ۱۰ هزار ریــال، یک تومان 

جدید خواهد بود.
تجمیــع ۵ دهه تورم بــر روی 
هم موجب شــد تا اقتصاد ایران 
چشمانش را بر روی یک واقعیت 
باز کند. اســکناس های رایج در 
جامعه با وجود بزرگی شان و حتی 
تبدیل غیررسمی ریال به تومان، 
در برابر تورم انباشــته، خاصیت 
خود را از دســت داده اند. حذف 
چهار صفر نتیجه این داســتان 

است.
ماجرای تغییــر واحــد پول و 
حذف صفرها بــه اوایل دهه ۷۰ 

و تورم های صعودی آن روزها...     مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: چاره ای جز راه اندازی سامانه دوم نیست

رنا 
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/5/14 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,094,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,220,0004,192,000جدید

2,258,0002,298,000نیم سکه

1,449,0001,499,000ربع سکه

969,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,829,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,900406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24553,900543,300 عیار

باید تحمل کنید؟

راهکارهای تعامل با 
مشتریان سختگیر

 اگر برای مدت زمان نســبتا زیــادی در عرصه 
کسب و کار فعالیت داشته باشید، به احتمال زیاد 
دست کم یک مشتری همیشه ناراضی خواهید 
داشت. این مشــتری صرف نظر از هر اقدامی از 

سوی شرکت شما همیشه ناراضی خواهد بود.
شاید شما پیش از این تجربه مواجهه با چنین 
مشتریانی را داشته باشید. به طور معمول این 
دسته از مشتریان خواســته های غیرمنطقی 
دارند. همچنین احترام چندانــی برای زمان و 
مهارت اعضای شــرکت تان نیز قائل نیستند. 
به این ترتیب شــیوه رفتار آنها شــما را کالفه 
خواهد کرد. در چنین شرایطی اغلب کارمندان 
از کارشان خسته می شوند. به این ترتیب عالقه 

شان به ترک محیط کار و...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

مجید سلیمی| خبرآنالین
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

خـبــر

درخشش دانش آموزان خمینی شهری در جشنواره ملی ابن سینا

سفیر مرکز بین المللی ابن سینا 
در اســتان اصفهان  گفت: دانش 
آموزان خمینی شهری توانستند 3 مقام در چهارمین 

جشنواره ملی ابن سینا کسب کنند. 

سجاد احمدی اظهار کرد: در جشنواره امســال نگار مرادی و 
آیسان طالع زاده توانستند مدال طالی محور سمینار علمی علوم 
و اعصاب و آرزو چوبداران مدال نقره محور دستاوردها و اختراعات 
و سید مهدی مرتضوی و محمد سلیمانی نیز مدال نقره محور 

دستاوردها و اختراعات را کسب کنند.

سفیر مرکز بین المللی ابن سینا در استان اصفهان گفت: جشنواره 
دانش آموزی ابن سینا جشنواره ای آموزش محور است. فیلم های 
آموزشی از کل کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال می شود و 
بعد از ثبت نام، دانش آموزان برای دفاع از پروژه هایشان به تهران 

دعوت می شوند.  
وی در مورد محورهای این جشــنواره گفت: این جشــنواره 
همه ســاله با محورهای مختلف و جذابی همچون نمایشگاه 
دستاوردها و اختراعات دانش آموزی، سمینارهای علمی، ماراتن 
اســتارتاپ دانش آموزی، المپیادهای علمی علوم پایه، ماراتن 
محتوای دیجیتال، فیلم کوتاه و انیمیشن و ماراتن برنامه نویسی 

برگزار می شود. احمدی افزود: در این جشنواره بیش از ۵ هزار 
دانش آموز از کل کشور شرکت می کنند که دانش  آموزان مقاطع 
ابتدایی، متوسطه اول و دوم و تمام هنرستان ها و مدارس، تحت 
پوشش این جشنواره هستند. همچنین در این جشنواره از دانش 
آموزان در کار اجرایی استفاده می شود و در سال های بعدی کل 

کادر اجرایی در دست دانش آموزان خواهد بود. 
این مخترع نوجوان خمینی شــهری که ســال گذشته مدال 
نقره این جشنواره را کسب کرد، افزود: سال گذشته یک رتبه 
از خمینی شهر در این جشنواره داشــتیم و امسال توانستیم 
با تالش، سه رتبه در این جشنواره داشــته باشیم. با تأسیس 
باشگاه مخترعان جوان خمینی شهر می توانیم در سال های آتی 

درخشان تر از پیش حضور پیدا می کنیم. 

وی در مورد مشکالت پیش روی دانش آموزان گفت: عالقه مند 
بودن به تنهایی کافی نیســت. همه افراد ایده های مختلفی به 
ذهنشان می رسد، اما با وجود محدودیت های مدرسه و خانواده ها 
کمتر بچه ها به سمتی می روند که بخواهند ایده هایشان را عملی 
کنند. طبق گفته دانشمندان ما بیش از ۵۰ نوع هوش در جهان 
داریم، اما در مدارس ما دســت کم تنها دو نوع هوش تشویق 
می شوند، آن افرادی که هوش حســابگر و آن هایی که هوش 

تست زنی دارند که البته تست زنی بیشتر تکنیک است. 
احمدی افزود: این در حالی اســت که بین این ۵۰ نوع هوش، 
اثبات شده که هر کسی در ۵ نوع هوش نخبه است اما عدم کشف 
این استعدادها باعث شده بسیاری از هوش ها پرورش پیدا نکنند. 
سعید مهدی مرتضوی درچه ای و محمد سلیمانی دانش آموزان 

رشته تجربی با اولین اختراع و تجربه پژوهشی شان مدال نقره 
جشنواره ابن سینا را کسب کرده اند. این دانش آموزان در زیرگروه 
پزشکی، ماده ای تولید کرده که موجب تسریع در فرایند انعقاد 
خون می شود که در صنعت پزشکی ضروری است. این ماده، هم 
می تواند به مصارف خانگی برســد و هم در صنعت پزشکی به 
صورت های مختلف پودر، اسپری و پماد مورد استفاده قرار بگیرد.

آرزو چوبداران دیگر دانش آموز مخترع ۱6 ساله این جمع است. 
وی یخچالی اختراع کرده که به برق احتیاجی ندارد. 

چوبداران در مورد اختراعش می گویــد: قباًل در آمریکا و کانادا 
یخچال های بدون برق اختراع شده است، اما آن دستگاه ها صرفاً 
خنک کننده هستند من با استفاده از باکتری، یخچالی ارائه کردم 

که دمای این یخچال در حد یخچال های با برق است.

ایسنا
گــــــزارش
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شیوه های بازاریابی استارت آپ 
نوپا با تیم کوچک

شاید کسب و کار شما هنور در دوره خردسالی باشد، با این حال عملکرد 
مطلوبی از خود نشان می دهد. به طور معمول صاحب های کسب و 
کارهای کوچک عالقه مند به توسعه شرکت شان هستند. آنها آمادگی 
انجام هر کاری برای تحقق این هدف را نیز دارند، با این حال همیشه 
یک مشکل پیش روی آنها قرار می گیرد. جالب اینکه مشکل مورد نظر 

خود آنها هستند.
 مشکل اساسی بسیاری از کسب و کارهای کوچک فقدان تجربه در 

زمینه بازاریابی در کنار عدم ساماندهی تیم بازاریابی است....

آگهـى مزایـده شماره 9616/2
فروش کاغذ امحاء بانک صا درات مدیریت شعب استان اصفهان

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد کاغذ امحاء خود را از طریق مزایده عمومى به 
فروش برساند، لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ برگ شرکت در مزایده از تاریخ درج این 
آگهى به مدت 10 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15 به انبار مرکزى بانک صادرات اصفهان واقع در جاده اصفهان- تهران، 
روبروى پاالیشگاه، جنب کارخانه شیر پگاه و آرد انوشیروان، خیابان هجدهم، بعد از چهار راه اول سمت چپ، انبار 
مرکزى بانک صادرات اصفهان مراجعه و کاغذ امحاء مورد نظر را از نزدیک بازدید و در صورت تمایل به خرید، ٪10 
درصد قیمت پیشنهادى خود را طى یک فقره چک بانکى (تضمین شده) در وجه دایره حسابدارى و بودجه بانک 
صادرات مدیریت شعب استان اصفهان همراه با برگ پیشنهاد قیمت و فرم شرایط مزایده در پاکت هاى د ر بسته و 
ممهور به مهر و امضا حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/5/24 به دایره دبیرخانه و روابط عمومى 
واقع در میدان آزادى، ابتداى خیابان سعادت آباد، ساختمان مرکزى بانک صادرات، طبقه هشتم به صورت حضورى 

تحویل نمایند.
شرایط عمومى شرکت در مزایده:    

1- فروش کاغذ امحاء براساس باالترین قیمت پیشنهادى و به صورت نقد خواهد بود. 
2- در صورت انصراف برنده، سپرده شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و سپرده نفر دوم و سوم تا ده روز 

پس از اعالم نتیجه و مشخص شدن برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند. 
3- به درخواست هاى مخدوش، مشروط و غیر شفاف و چک هاى جارى اشخاص و شرکت ها ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
4- بانک در رد یا قبول پیشنهادات رسیده به تشخیص خود مختار خواهد بود و شرکت کنندگان در مزایده حق هر 

گونه ایراد و اعتراض بعدى و احتمالى را از خود سلب و اسقاط نمودند. 
5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 36690052 و 36694489 - 031 دایره تدارکات بانک صادرات 

اصفهان و یا شماره تلفن هاى 33804021 الى 33804022-031 واحد انبار مرکزى تماس حاصل فرمایید.
بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان 

چاپ دوم

چاپ دوم

شناسه: 550696



ماشین تولید صفر روشن 
می ماند؟

ادامه از صفحه یک:
... برمی گردد، اما در آن دوره کســی 
به صورت جدی پیگیر ماجرا نشــد 
و همه چیز در حد حرف و پیشنهاد 
باقی ماند. از ابتدای رسانه ای شدن 
پروژه حذف صفرهــا، دو نگاه کلی 
در میان اقتصاددانان وجود داشــته 
اســت. گروهــی از اقتصاددانــان 
معتقدند که این پــروژه تنها در حد 
حسابداری است که به دلیل تحمیل 
هزینه هــای ســنگین مقــرون به 
صرفه نیست. در ســوی مقابل نیز 
می گویند تورمی کــه در پول ایران 
تجمیع شده اســت، محاسبات در 
 مبادالت نقدی را برای مردم دشوار 

کرده است.
تورم های چنــد دهه اخیــر باعث 
شده که ریال ارزش خود را بیش از 
حد از دســت بدهد. موافقان حدف 
۴ صفر معتقدند کــه انجام این کار 
آثار ســودمندی همچــون کاهش 
حجم اســکناس و هزینه های چاپ 
آن به دنبال خواهد داشت. گروهی 
از تحلیگران اعتقــاد دارند وقتی که 
پول یک کشور دارای تعداد زیادی 
صفر باشــد، به طور معمول توهم 
پولی در ذهــن اکثــر مردمان آن 
کشــور افزایش خواهد یافت و این 
خود به راحتــی می تواند انتظارات 
 تورمی آن جامعــه را بــاال و باالتر

 ببرد. 
در ســوی دیگر، میــدان مخالفان 
حذف صفــر می گویند کــه پروژه 
حذف صفرها تنها یک اقدام روبنایی 
بوده و کمک خاصــی به اصالحات 
اقتصادی نمی توانــد بکند. قدرت 
خرید پول ملی، وابستگی زیادی به 
رشــد نقدینگی و تورم دارد و مقوله 
حذف صفرها تنها به بهبود وضعیت 
 ظاهری پــول ملی کمــک خواهد

 کرد. 
صفرزدایــی از پــول ملــی دارای 
نمونه های زیادی در کشورهای دیگر 
است. نگاهی به تجارب موفق سایر 
کشورها گویای این حقیقت است که 
اجرای موفق حذف صفرها منوط به 
کنترل نرخ تورم است و تا زمانی که 
موتور تولید تورم خاموش نشود، عمال 
 ماشــین تولید صفر روشن خواهد

 ماند. 

اقتصاد استان
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فعالیت اورژانس اجتماعی در پایانه های مسافربری اصفهان
 مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از فعالیت اورژانس اجتماعی در پایانه های 

مسافربری اصفهان خبر داد.
عباس محبوبی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ بالغ بر ۱۳ میلیون مسافر از پایانه های شهر اصفهان جابجا شدند، 
اظهار داشت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی درپایانه های اصفهان آغاز شد و از آن جمله رستوران و مرکز 

تشخیص طبی در پایانه صفه ایجاد کردیم.
وی افزود: در پایانه های کاوه و صفه اورژانس اجتماعی فعال شده و در اختیار بهزیستی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه پایانه کاوه مجهر به پمپ گازوئیل است، ابراز 
داشت: برای ایجاد پمپ گازوئیل در صفه نیز برنامه ریزی کرده ایم و مناقصه آن تا هفته آینده انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پایانه های صفه و کاوه به خط مترو متصل شده اند تا زمینه راحتی رفت و آمد مسافران فراهم شود.
محبوبی با بیان اینکه شهربازی صفه بهسازی شده است، ابراز داشت: پایانه کاوه جزو بهترین پایانه های کشور است که هزینه نگهداری آن برای 
یک سال دو میلیارد تومان برآورد شده است. وی با اشاره به تاسیس پایانه اندیشه با فضای فروشگاهی و تفریحی در مقابل زندان اصفهان اضافه 

کرد: طرح توسعه پایانه صمدیه را نیز در دست اقدام داریم تا از بار ترافیکی پایانه های کاوه و زاینده رود کاسته شود.

پیشرفت ۸۵ درصدی توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان
مدیرکل فرودگاه های اصفهان از پیشرفت ۸۵ درصدی اجرای پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی این 

فرودگاه با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، حسن امجدی در خصوص مهمترین پروژه 
های در دست اجرای فرودگاه اصفهان، اظهار کرد: پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی با اعتباری بالغ 
بر ۱۲۵ میلیارد ریال از مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۵ درصد در حال اجرا است.

وی گفت: با اجرای این پروژه فضای ترمینال پروازهای خارجی از ۶۰۰۰ مترمربع به ۱۵ هزار مترمربع افزایش 
می یابد و نیاز مســافران پروازهای خارجی به فضای ترمینال برطرف و شرایط برای افزایش امکانات و تسهیالت 

خدماتی فراهم می شود.
به گفته وی، پروژه احداث موتورخانه شماره دو فرودگاه اصفهان و همچنین طرح توسعه ترمینال خارجی تا پایان امسال به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی همچنین به پیشرفت ۴۰ درصدی طرح توسعه پارکینگ هواپیما اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال در فضایی 

به مساحت ۷۴ هزار مترمربع از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ درصد در حال اجرا است. 

مجید سلیمی| خبرآنالین
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

تأمین آب آشامیدنی 
کنونی در استان اصفهان 

به دلیل فعال نشدن 
سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ در 
حقیقت با سختی و 

مشکالت فراوانی انجام 
می شود.

همه چیز درباره آب آشامیدنی اصفهان از کیفیت تا کمیت، از شایعه آلودگی تا واقعیِت پاکی:   

آب آشامیدنی اصفهان تشنه برنامه ریزی

آب آشامیدنی کالنشــهر اصفهان عاری از هرگونه آلودگی 
میکروبی است با این وجود مسووالن امر باید برای تأمین آب 
پایدار و جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی این بخش در این 
کالنشهر برنامه ریزی اصولی کنند. اکنون تعداد مشترکان فعال 
آب در اصفهان، یک میلیون و ۱2۵ هزار و ۸۹۹ مشترک و تعداد 
انشعاب خانگی استان یک میلیون و ۱۴ هزار و ۸۱۱ عدد است که 
به گفته کارشناسان سرانه مصرف آب آشامیدنی در این استان 
۱۵۴ لیتر بر ثانیه است که این رقم با توجه به ادامه مشکالت کم 

آبی باید به عدد ۱۱0 کاهش یابد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: چاره ای جز راه اندازی سامانه دوم نیست

بــا بررســی وضعیت در 
منطقــه مرکــزی ایران 
مشــاهده می کنیــم که 
کاهش شدید منابع آبی 
از یک ســو و گره خوردن 
سرنوشــت تأمیــن آب 
آشــامیدنی نزدیک ۴.۲ 
میلیون نفر مردم استان اصفهان به تنها 
یک سامانه آبرســانی )تصفیه خانه بابا 
شیخعلی( از سوی دیگر، تسریع در اجرا 
و تکمیل عملیات و راه اندازی ســامانه 
دوم آبرسانی این خطه را بیش از گذشته 

حیاتی می کند.
سامانه اول این تصفیه خانه )بابا شیخعلی( 
آب ۵۶ شــهر و ۳۰۰ روستا و جمعیتی 
افزون بــر ۴.۲ میلیون نفر را در اســتان 
اصفهان تأمین می کند، اما رشد جمعیت و 
افزایش استفاده شهروندان، احتمال نقص 
در این تصفیه خانه و وقوع هرگونه اتفاق 
ناگوار و توقف فعالیت آن، سبب خواهد 
شد که تأمین آب آشــامیدنی مردم این 
خطه با مشکل و حتی بحران رو به رو شود.

تصفیه خانه بابا شیخعلی یکی از بزرگترین 
تصفیه خانه هــای آب ایران به شــمار 
می رود که در کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان- 
شهرکرد و در جوار شهر زاینده رود واقع 
شــده اســت، آب این تصفیه خانه در 
ابتدایی ترین نقطه، از سد زاینده رود و پس 
از آن از سد چم آسمان در فاصله هشت 
کیلومتر باالتر از این مجموعه بوســیله 

کانال سرپوشیده تأمین می شود.
آشــغال گیری، تقســیم کننــده مواد 
شیمیایی نظیر اُُزن و ُکلر و پُلی آلومنیوم 
کلراید، زالل سازی، سالن فیلتراسیون و 

ُکلرزنی نهایی از قسمت های اصلی این 
تصفیه خانه به شمار می رود، در قسمت 
زالل ســازها آب حدود سه ساعت باقی 
می ماند و ســپس در سالن فیلتراسیون 
مشتمل بر ۴۸ قسمت فیلترینگ از سه 
الیه مختلف عبور می کنــد و پس از در 
واحد کلرزنی وارد شــده، سپس بوسیله 
تونل به ۱۷ کیلومتر انتقال داده می شود 
و در مرحله نهایی در شبکه توزیع به غیر 
از صنایع در اختیار مردم ۵۶ شهر و ۳۰۰ 
روستای استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 

۴.۲ میلیون نفر قرار می گیرد.
نگاهی به حوادث پیش آمده درسال های 
گذشته که شبکه آبرسانی اصفهان را با 
اختالل و مشــکل مواجه کرد، ضرورت 
احداث و بهره بــرداری از ســامانه دوم 
آبرسانی این خطه را دو چندان می کند، 
پیش از این، حوادث مربوط به نشت مواد 
نفتی به زاینده رود باعث بروز مشــکل 
در تأمین آب آشــامیدنی مردم و قطعی 
آب آشامیدنی ساکنان این منطقه شد. 
مرداد ســال ۹۳ ورود مواد سوختی در 
منطقه باالدست به زاینده رود در محدوده 
باغبهادران از توابع شهرســتان لنجان 
واقع در غرب منطقه ســبب قطع شبکه 
آب آشامیدنی اصفهان و شهرستان های 
مجاور را رقم زد و نشــت گازوئیل به آب 
رودخانه زاینده رود باعث از کار افتادگی 
عملیــات تصفیه و پمپــاژ آب در محل 
تصفیه خانه بابا شیخعلی شد. سال ۸۷ 
نیز در رویدادی مشابه نشت مواد نفتی به 
این رودخانه باعث قطعی آب آشامیدنی 
اصفهان شده بود. بسیاری از کارشناسان 
حوزه آب و مســئوالن اجرایی اصفهان، 
اجرای طرح ســامانه دوم آبرسانی این 
شهرســتان را برای جلوگیــری از بروز 
مشکالت مشــابه ضروری می دانند و به 
این نکته تاکیــد می کنند که عمر مفید 
ســامانه اول به پایان رسیده و وابستگی 

صرف و محض به آن عقالنی نیست.
اکنون حداکثر ظرفیــت آب انتقالی از 
طریق ســامانه کنونی آبرسانی اصفهان 
)بابا شیخعلی( حدود ۱۰.۵ متر مکعب 
بر ثانیه اســت که البته به علت کاهش 
منابع آبی این میزان ســال قبل تا هفت 

مترمکعب بر ثانیه هم کاهش یافته بود، اما 
در صورت تکمیل و بهره برداری از پروژه 
تصفیه خانه سامانه دوم یا همان ' گالب 
۲ '، زمینه انتقال ۱۶ مترمکعب بر ثانیه 
آب آشامیدنیبرای شهرها و روستاهای 

اصفهان فراهم خواهد شد.

   ۳ مرکز مستقل کیفیت و سالمت 
آب آشامیدنی اصفهان را می سنجند

درباره چگونگی سنجش میزان سالمت 
آب آشــامیدنی و چگونگــی رصد آن 
سرپرست امور کنترل کیفی شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان اظهارداشت: 
آب آشامدینی اصفهان به طور روزانه در 
۵۰ نقطه مختلف شهر در شاخص های 
متعدد نظیر میکروبی، شیمیایی، باکتری، 
ویروس، کلر و کــدورت نمونه برداری و 
آزمایش می شــود. محمود نجفی اضافه 
کرد: تمامی شاخص ها و فاکتورهای ممور 
سنجش به ۵۰ مورد می رسد و این پایش 
و اندازه گیری به طــور تقریبی در تمام 
محدوده شــهر چه به صورت سایر و چه 
در محل آزمایشگاه مرکزی شرکت انجام 
می گیرد. وی با بیان اینکه مرکز آزمایشگاه 
تصفیه خانه آب اصفهان )باباشیخعلی( 
واقع در غرب اصفهان و شبکه بهداشت 
زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی متولی امر 
ســالمت مردم نیز به طور مجزا بررسی 
شاخص های های کیفی را بر عهده دارند، 
افزود: بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
آزمایش های اندازه گیری ســالمت آب 
در سه مجموعه مستقل انجام می شود 
و بی شک سالمتی و کیفیت آب در حد 

باالیی است.

 تمام شاخص های کیفیت و سالمت 
آب اصفهان باالتر از استاندارد است

وی درباره شاخص کل مواد جامد محلول 
 Total dissolved solids یا همان
که به اختصار )TDS( گفته می شــود 
و باید در آب آشــامیدنی مورد سنجش 
قرار بگیرد، گفت: چنانچه مقوله یاد شده 
۵۰۰ میلی گرم بر لیتر باشــد مطلوب و 
تا ۱۵۰۰ مجاز است و این میزان در آب 
شرب اصفهان معموالً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ و 

در بیشترین حالت ممکن که در ایام گرم 
تابستان اســت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ می رسد 
که باز هم تا حد مجاز فاصله مجاز و قابل 

اطمینانی دارد.
به گفته این مقام مســوول ایــن روزها 
حداکثر از ۴۲ چــاه در مناطق گوناگون 
شهر مانند قائمیه، درچه، آتشگاه، وحید، 
نظر غربی و توحید بــه صورت دوره ای و 
بر حسب نیاز اســتفاده و حدود ۱۲۰۰ 
تــا ۱۳۰۰ لیتر بر ثانیه وارد شــبکه آب 

آشامیدنی می شود.

   تغییر رنگ آب مضر نیست
وی تغییر رنگ در برخی روزها و در بخشی 
از شهر را به دلیل مخلوط شدن هوا با آب 
دانست و گفت: این امر به دلیل شکستگی 
لوله و تعمیرات ممکن اســت رخ دهد و 
هیچ مشکل برای مردم به وجود نمی آورد.

وی تاکید کرد: تأمین آب آشــامیدنی 
کنونی در استان اصفهان به دلیل فعال 
نشدن سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
در حقیقت با سختی و مشکالت فراوانی 
انجام می شود، اما با این حال صد در صد 
این اطمینــان را می دهیم که هیچ گونه 
آلودگی در آب آشامیدنی این خطه وجود 
ندارد و بیماری های ناعالج و سخت که 
هیچ، حتی منشأ بیماری های گوارشی 
ساده هم نبوده و نخواهد بود. سرپرست 
کنترل کیفــی آب و فاضالب اصفهان با 
بیان اینکه میانگین کیفیت آب آشامیدنی 
در استان مطلوب است، افزود: تکمیل و 
راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ بسیار حیاتی و ضروری است.

   چاره ای جز راه اندازی ســامانه 
دوم نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 

در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: دلیل 
افت فشار آب آشامیدنی در برخی از نقاط 
این منطقه شرایط خاص سامانه آبرسانی 
اصفهان و ظرفیت محدود آن است و برای 
حل آن چاره ای جز راه اندازی سامانه دوم 
نیست. هاشم امینی افزود: سامانه آبرسانی 
حوزه اصفهان بزرگ یا همان سامانه دوم 
باید ۱۲ سال قبل تکمیل می شد و به اتمام 
می رسید اما این امر تاکنون محقق نشده 
است. وی خاطرنشــان کرد: شرکت آب 
منطقه ای اصفهان مجری طرح، اکنون در 
حال ساخت تصفیه خانه و سامانه آبرسانی 
این طرح است و امیدواریم هر چه زودتر به 
پایان برسد، باید این نکته را تاکید کنیم که 
نیاز به سامانه یاد شده برای ماه های گرم به 

شدت احساس می شود.
مدیرعامل آبفا اصفهان افزود: راه اندازی 
سامانه دوم راه حلی برای رفع افت فشاری 
است که در برخی از ساعت شبانه روز در 
اصفهان و دیگر شهرها و روستاهای استان 

رخ می دهد.

   بهره بــرداری از ســامانه دوم 
آبرسانی اصفهان حیاتی و مهم است

معاون بهــره بــرداری شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در گفت و گو 
با ایرنا اظهارداشــت: تأمیــن جایگزین 
سامانه آبرســانی فعلی برای تأمین آب 
آشامیدنی جمعیت چهار میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفــری امری ضروری و بی شــک 
اصلی ترین اولویت در اســتان اصفهان 
 همــان اجرای ســامانه دوم آبرســانی 

است.
ناصر اکبــری با بیان این کــه این طرح 
از لحــاظ پدافنــد غیرعامــل اهمیت 
باالیــی دارد، تصریح کرد: ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهان باید از ســال ۸۶ به 

آب و فاضالب اســتان اصفهان تحویل 
داده می شــد زیرا پایان عمر خط انتقال 
آب آشــامیدنی به اصفهان همان سال 
بود امــا از آن زمــان تاکنون بــا وجود 
 مشکالت فراوان سامانه دوم وارد چرخه

 نشده است.
وی افزود: تا دمــای ۳۳ درجه حدود ۱۲ 
متر مکعب بر ثانیه برای آب آشامیدنی 
در منطقه مصرف می شــود و هر درجه 
سانتی گراد که باالتر می رود پنج درصد 
به نیاز آبی ۵۶ هزار و ۳۰۰ روستایی که 
از سامانه آب اصفهان استفاده می کنند 
افزوده می شود به این معنا که برای ۳۴ 
درجه ســانتیگراد ۱۲.۶ دهم و برای ۳۵ 
درجه سانتی گراد ۱۳.۲ دهم آب مصرف 
می شــود و برای دمای ۴۱ درجه سانتی 
گراد که این روزها شهرمان تجربه می کند 
۳.۵ تا چهار متر مکعب آب کمبود داریم 
بنابراین افت فشــار و قطع آب در برخی 

اوقات رخ می دهد.
اکبــری با بیــان اینکه ســال ها از عمر 
تونل انتقال آب از تصفیه خانه اصفهان 
می گذرد، تاکید کرد: حدود ۳۰ سال است 
که کسی داخل این تونل را ندیده، بنابراین 
هر زمانی احتمال خرابی در آن و توقف در 
انتقال آب وجود دارد، بنابراین می طلبد 
سامانه دوم هر چه زودتر راه اندازی شود تا 
جلوی خطرات احتمالی گرفته و وضعیت 
انتقال و توزیع آب به صورت عادالنه و با 
کیفیت بهتری انجام گیرد. در آخر باید 
به این نکته تاکید کرد که استان اصفهان 
با قرار گرفتن در منطقه خشک همچون 
برخی دیگر مناطق کشور با چالش جدی 
تأمین آب در بخش های مختلف مواجه 
است، اما در کنار دیگر نیازها باید تأمین 
 آب آشامیدنی را مهم ترین نیاز این منطقه

 دانست.
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The prices of 24 foreign 
currencies have decreased, 
while the prices of 11 
currencies have increased in 
Iran, according to the official 
state exchange rate of the 
country, Trend reports on 
August 2 referring to website 
of the Central Bank of Iran 
(CBI).According to CBI, $1 
equals to 42,000 Iranian rials 
and 1 euro equals to 46,732 
rials.
In Iran, the official exchange 
rate is used for the import of 

some essential products.
The SANA system is a system 
introduced by the Central 
Bank of Iran to the currency 
exchange offices, where the 
price of 1 euro is 133,898 
rials, and the price of $1 
is 118,731 rials.NIMA is a 
system intended for the sale 
of a certain percentage of the 
foreign currency gained from 
export. The price of 1 euro in 
this system is 129,117 rials, 
and the price of $1 is 114,404 
rials.

'Renovation of 
Syria chance to 
export Iranian 
technical, 
engineering 
services'
The Head of 
the Committee 
of Expanding 
Economic Relations 
with Iraq and Syria 
Hassan Danaieefar 
said on Monday that 
renovation of Syria 
is a good chance for 
Iranian companies 
and private sector 
to export technical 
and engineering 
services to the 
country.
Referring to the 
experiences of 
Iran in rebuilding 
Iraq, Danaieefar 
announced that Iran 
is ready to cooperate 
on all economic, 
industrial and trade 
sectors, in particular 
in technical-
e n g i n e e r i n g 
services, with Syria.
He added that 
Iranian private 
companies are 
not to make 
investments in that 
country but they will 
implement projects 
there.
The Syria-Iran 
joint economic 
committee was 
formed in January 
in an effort to pave 
the way for the 
creation of a Syria-
Iran joint chamber 
of commerce and 
boost bilateral 
economic relations.
Iran is keen on 
dominate Syria’s 
re c o n s t r u c t i o n 
market as 
Damascus moves to 
rebuild itself. 
Iran and Syria have 
been exchanging 
numerous trade 
delegations in the 
past few months 
and Iranian private 
companies are 
already active in 
different areas 
like providing 
c o n s t r u c t i o n 
materials especially 
cement and 
working on several 
re c o n s t r u c t i o n 
projects in Syria.
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Prices of 24 foreign currencies decrease 
in Iran

The deals, signed 
at Ferdowsi 
University in 
Mashhad, the 
n o r t h e a s t e r n 
province of 
K h o r a s a n 

Razavi, on Sunday, 
concerned studies in 
the fields of geophysics, 
g e o c h e m i s t r y , 
u n c o n v e n t i o n a l 
hydrocarbon resources 
and drilling fluids:
1. The Project of 
Quantitative Seismic 
Cube Interpretation (QI) 
in the south of Abadan 
Plain was signed between 
Seyyed Saleh Hendi, 
Director of Exploration 
at the National Iranian 
Oil Company, and Ahmad 
Reza Bahrami, Vice 
Chancellor of Research 
and Technology at 
Ferdowsi University of 
Mashhad.
The 15-month contract 
has been signed 
with goals such as 
localization of state-
of-the-art techniques 
in quantitative 

studies and reservoir 
characterization.
2. The second contract 
concerned phase II of 
a project to transfer 
technical knowhow 
and technology for 
exploration of oil shales 
in the Qali Kuh region in 
the western province of   
Lorestan. The deal was 
signed by Saleh Hendi 
and Reza Soltani, Head of 
the Campus of Technical 
Faculties of Tehran 
University.The contract 
is set to run for 48 months, 
and a European technical 
university with more than 
90 years of experience 
in the oil shale industry 

is set to collaborate as an 
international consultant 
and partner in the project. 
The project will provide a 
basis for the development 
of a new oil shale industry 
in Iran by developing 
a comprehensive 
exploration plan.
3. The third contract 
was on geochemical 
assessment and study of 
hydrocarbon reservoirs 
of the Dehram Group 
(located in the middle 
part of the coastal Fars 
region). Hendi and 
Mansour Ghorbani, 
Managing Director of 
Pars Knowledge-based 
Co. signed the deal. A 

European university 
will be the international 
partner and advisor of the 
18-month project. This 
study can more accurately 
assess the probability of 
hydrocarbon sources in 
the lower depths of the 
Dehram reservoir.
4. The last contract 
was focused on field 
implementation of 
10,000 barrels of 
high pressure, high 
temperature (HPHT) 
hydraulic deep drilling 
fluid for wells to replace 
oily base fluid. Hendi 
and Soltani signed this 
18-month contract as 
well.

Iran to be among 
manufacturers of 
aircraft spare parts
Secretary of the Space Technology 
Development and Advanced 
Transportation HQ, Manouchehr Manteghi 
said that Islamic Republic of Iran will be 
listed among manufacturers of spare parts 
for aircraft.
He pointed to receiving international 
licenses for manufacturing spare parts for 
aircraft by the domestic manufacturers and 
added, “it is hoped that Islamic Republic 
of Iran will be able to manufacture parts 
for planes within the next seven years 
observing requirements of international 
standards.”
He made the remarks on Sun. on the 
sidelines of introducing technological 
requirements of repair and maintenance 
of plane in the Innovation and Development 
Fund and added, “aircraft is a complicated 
and complex product, manufacturing of 
which requires obtaining international 
licenses.”
Fortunately, domestic manufacturers 
managed to obtain international licenses 
for manufacturing main spare parts 
needed for aircraft which are not subject to 
sanctions, Manteghi added.
Major suppliers and manufacturers 
of aircraft spare parts are European 
companies, he said, adding, “with the 
coordination made, Iran will turn into one 
of the main suppliers of spare parts for 
aircraft through winning international 
licenses by the next seven years.”

Tehran, Damascus 
review investment 
opportunities in 
rebuilding Syria
The joint forum of Introducing Investment and 
Commercial Opportunities in Syria was held 
on Sunday in Tehran with the participation of 
senior Iranian and Syrian officials as well as 
tens of Iranian companies.
Head of the Syrian delegation to the Forum, 
Rania Khedr Ahmad, said that the government 
will gear up its efforts to set a developmental 
program for Syria after the war and establish 
a new investment law, in addition to the 
participatory law.
Ahmad stressed the importance of achieving 
high participation of the Iranian companies 
in the Syrian investment arena and in the 
reconstruction process, calling upon the 
Iranian companies and businessmen to 
participate in Damascus International Fair 
and the Reconstruction Fair.
Chairman of Iran Export and Trade 
Development Organization Mohammad 
Reza Mudoudi expressed Iran’s complete 
readiness to cooperate with the Syrian side 
and implement joint investment projects in 
different domains.
For his part, Syria’s Ambassador in Tehran, 
Adnan Mahmoud, said that the convening of 
the Forum in Tehran represents the Syrian 
and Iranian governments’ will to consolidate 
the mutual economic, trade and investment 
relations, referring that the Syrian government 
provides all the required facilitation for the 
companies of the public and private sectors for 
contributing in the investment projects.

 The Exploration Department of the 
National Iranian Oil Company (NIOC) 
has signed four research contracts with 
universities and knowledge-based 
firms.

NIOC signs research deals with knowledge-
based firms

news

trafficking.
"Iran has always 
seriously 
pursued the 
goal of fighting 
cross-border 
drug trafficking 
from Bazargan 
to Europe, and 
the equipment 
will contribute 
to the efforts," 
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Oil prices drop as U.S.-
China trade war fuels 
growth concerns
Oil prices fell on Monday amid concerns 
about weaker crude demand after 
U.S. President Donald Trump said he 
would impose tariffs on more Chinese 
imports, potentially ramping up a trade 
war between the world’s two largest 
economies.Tensions in the Middle East 
offered some support to prices, with 
Iran seizing a tanker that it said was 
smuggling fuel.Brent crude LCOc1 was 
down 50 cents, or 0.8%, at $61.39 a barrel 
by 0029 GMT.U.S. crude CLc1 was down 
24 cents, or 0.4%, at $55.42 a barrel.
Both of the benchmarks fell last week, 
with Brent dropping more than 2% and 

U.S. crude ending the week around 1% 
lower.“Oil demand has disappointed ... in 
2019 due to weaker economic activities, 
unfavorable weather and trade tensions,” 
Goldman Sachs said in a research report.
Trump last week he would impose a 
10% tariff on $300 billion of Chinese 
imports and said he could raise duties 
further if China’s president, Xi Jinping, 
failed to move more quickly towards a 
trade deal.The announcement extends 
U.S. tariffs to nearly all imported Chinese 
products. China on Friday vowed to fight 
back against Trump’s decision, a move 
that ended a month-long trade truce.
The trade war has been hitting economic 
growth, which tends to reduce demand 
for commodities such as oil.
U.S. crude oil exports surged by 260,000 

barrels per day (bpd) in June to a monthly 
record of 3.16 million bpd, suggesting 
there is plenty of oil in the market. South 
Korea bought record volumes and China 
resumed purchases, data from the U.S. 
Census Bureau showed.Also in the U.S., 
the weekly oil rig count, an indicator of 
future production, fell for a fifth week in 
a row as most independent producers 
cut spending even though majors were 
still pushing ahead with investments in 
new drilling.
In the Middle East, Iranian Revolutionary 
Guards seized an Iraqi oil tanker in 
the Persian Gulf, which they said was 
smuggling fuel, Iran’s state media 
reported on Sunday, in a show of power 
amid heightened tensions with the  
West.



Iranian academics urge 
Zarif, Rouhani to narrate 
consequences of trusting West
More than 2,000 Iranian university professors and 
scholars have called on the government’s top officials 
to narrate the consequences of trusting the western 
countries after the US targeted Iran's top negotiator 
with sanctions last week.
In the wake of the US’ move to target Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif with sanctions, over 2,000 
senior Iranian academics wrote an open letter to 
Zarif and President Hassan Rouhani, calling on them 
to narrate the consequences of trusting the western 
countries.
“Now that the trustworthy Iranian negotiators have 
realized the disloyalty of the US and its European 
accomplices [to the international agreements], it 
is necessary that they narrate the consequences 
of their misplaced trust to the West for the Iranian 
nation, who have shown great patience for six years,” 
the letter said.The university scholars also urged 
the top officials to put self-sufficiency, instead of 
relying on the West, high on their agenda to push the 
country’s development plans forward.
In its most recent hostility against Iran, the 
administration of US President Donald Trump 
imposed sanctions on Zarif on Wednesday, saying 
in its statement that Zarif is Iran's "primary 
spokesperson around the world," and that the ban "is 
sending a clear message that Iran's "recent behavior 
is completely unacceptable.”

Iranian Parl. speaker 
thanks FM Zarif for salient 
achievements taken in intl. 
arena
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani met and held 
talk with Foreign Minister Mohammad Javad Zarif at 
the venue of Ministry of Foreign Affairs on Monday.
In this meeting, Parliament Speaker Larijani 
termed Iranian Foreign Minister Zarif as a symbol 
of hardworking and experience in the foreign 
diplomacy of the Islamic Republic of Iran in 
international arena.He seized this opportunity to 
express his special thanks to the Iranian Foreign 
Minister Zarif and added, “you [Zarif] acted tirelessly 
and indefatigably in this field and brought about 
numerous achievements to the Islamic Revolution 
and the Establishment.”Elsewhere in his remarks, 
Larijani described Zarif as an experienced, 
competent and skilled diplomat and added, “as 
chief official in charge of foreign policy of the 
country, you [Zarif] defend the country persistently, 
authoritatively and seriously. Since your efforts 
have been effective in the international arena, 
enemies of the country have resorted to impose 
sanctions on you.”For his part, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif expressed his 
thanks to the presence of Iranian Parliament Speaker 
Larijani in the Foreign Ministryand added, “we will 
strongly support the defend the national interests in 
the international arena.”

Iran welcomes neighbors leaving 
B-Team: Zarif

“The B-team is shrinking 
in members. We welcome 
our neighbors leaving the 
team,” Zarif said in a press 
conference held on the 
occasion of the national 
journalists’ day, adding 

“we have always been ready to hold 
talks with our neighbors. Iran, Iraq 
and the six countries of the Persian 
Gulf Cooperation Council need to 
have talks with one other and sign 
the non-aggression pact.”
The “B-team” is a term popularized 
by Zarif. It refers to a group 
of politicians who share an 
inclination toward potential war 
with Iran, and the letter “b” in their 
names. They include US National 
Security Adviser John Bolton, 
Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman, and Abu 
Dhabi Crown Prince Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan.
Speaking to Iranian and foreign 
press on Monday, Zarif said in 
the world today, the discourse 
of “peace, multilateral and 
dialogue" is facing off the discourse 
of “bullying, terrorism and 
lawbreaking”.
Stressing that ‘economic 
terrorism’ is a reality, he said 
“economic terrorism is when you 
target ordinary people. The US 
government says if the Iranian 
nation wants to feed, the country 
needs to change its policies. This 
is economic terrorism: to tie the 
‘bread’ to ‘politics’.”
Stressing that Iran will never 
“purchase its security and 

progress”, Zarif said “our security 
and progress stem from our own 
people. No matter how much 
pressure they put on us, we walked 
on our own path and succeeded 
because we relied on our people.”
“We are standing tall. We 
developed our own missiles and 
managed to shoot down the US spy 
drone. The enemies cannot stop 
Iran’s progress with sanctions and 
pressure,” stressed Zarif.
Zarif then maintained that 
imposing sanction on a country’s 
foreign minister means “failure in 
negotiations, failure in diplomacy, 
and an opposition to dialogue.”
The administration of US President 
Donald Trump imposed sanctions 
on Zarif on July 31, saying in its 
statement that Zarif is Iran's 
"primary spokesperson around 
the world," and that the ban "is 
sending a clear message that Iran's 
"recent behavior is completely 
unacceptable.”
The measure was condemned 
by the EU, which said it would 
continue working with Zarif 
despite the US sanction.
“We have nothing against the 
American people,” said Zarif. “They 
are afflicted by a culture of bullying, 
violence and gun-wielding. They 

are afflicted by a culture that talks 
of war as an option on the table. 
This is not an acceptable culture, 
and that is why the US authorities 
have to resort to sanctions.”
The US is behind tensions in the 
Persian Gulf and the world, said 
Zarif, adding “whoever is breaking 
out fire cannot be a firefighter. 
Every time the US came to the 
Persian Gulf, it brought nothing 
but violence and war.”
Talking about the seizure of Iran-
operated oil tanker, Grace 1, by 
British Royal Marines in Gibraltar 
on July 4, Zarif deemed it an act of 
piracy, saying “the UK’s claim that 
the seizure was based on an EU 
decision was wrong. Although it 
is none of their business, but I will 
say once again that the tanker had 
not been headed to Syria, contrary 
to UK’s claim.”
In carrying out our responsibilities 
in the Persian Gulf, sometimes we 
would overlook certain violations, 
said Zarif, adding “but today, we 
see no reason to ignore the UK’s 
violation and act of piracy.”
“Britain is an accomplice in US’ 
economic terrorism, and this 
complicity will definitely bring 
about consequences for them,” he 
added.

Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said Mon. 
that B-team is shrinking in members, adding that Iran 
welcomes neighboring countries leaving the team of 
‘wickedness’.
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Damavand destroyer to join 
Iranian Navy before yearend
The Iranian destroyer ‘Damavand’, which had crashed into 
a jetty back in January 2018, has been completely repaired 
and will join the Navy before the current year ends (March 
2020), commander of the Iranian navy said.
Speaking at the opening ceremony of the International 
Army Games on Kish Island, southern Iran, on Sunday 
evening, Rear Admiral Hossein Khanzadi said the 
overhauled homegrown destroyer will join the country’s 
northern fleet in the Caspian Sea waters.
Rear Admiral Khanzadi added that the overhaul and repair 

process has been conducted in 18 months of incessant hard 
work by domestic experts.
“The destroyer has been upgraded and equipped with the 
latest technologies, making it ready to face the harshest 
situations in the Caspian Sea,” he noted.
On January 10, 2018, Damavand destroyer crashed into the 
breakwaters while coming into port due to the dramatic 
increase in wind speed and the severe storm that struck the 
Caspian Sea.
Damavand, a 100-meter-long destroyer weighing more 
than 1300 tons, officially joined the Navy’s northern fleet in 
the Caspian Sea in March 2015.
More than 700 industrial, research and academic Iranian 

centers cooperated in 
designing and producing 
the military vessel, which 
is also a training warship.
Elsewhere in his 
remarks, Rear Admiral 
Khanzadi said Dena 
Destroyer, the latest 
version of Moudge-class 
vessels, along with a guided-
missile destroyer will join the 
Navy’s southern armada in the 
current Iranian year.

The “B-team” is a 
term popularized 
by Zarif. It refers 
to a group of 
politicians 
who share an 
inclination 
toward potential 
war with Iran, 
and the letter “b” 
in their names. 
They include US 
National Security 
Adviser John 
Bolton, Israeli 
Prime Minister 
Benjamin 
Netanyahu, Saudi 
Crown Prince 
Mohammed 
bin Salman, 
and Abu Dhabi 
Crown Prince 
Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.
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No room for acquisitive powers 
in Persian Gulf: Sayyari
Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear Admiral 
Habibollah Sayyari said that there is no place in the Persian 
Gulf for powers which seek to establish a modern version 
of colonialism.
“Elements of power’s dependence on waters and 
unquestioning relation between global economy and 
maritime security have led acquisitive states to establish 
modern colonialism through initiating maritime terrorism, 
displaying insecurity in waters and expanding their power 
over other nations’ responsibilities by the use of force,” said 
the high-ranking commander Sunday on Kish Island in the 
opening ceremony of 2019 International Army Games’ 
depth competition.
“According to international regulations, littoral states are 

in charge of providing waters with security. And there is no 
room for acquisitive powers in the geopolitical region of the 
Persian Gulf,” he highlighted.
Tensions in the region initially erupted after Washington 
withdraw from the nuclear deal and imposed economic 
sanctions on Iran, mainly targeting its oil revenues. 
US hostile policies didn’t end there as the Trump's 
administration designated Iran’s IRGC, which is in charge 
of providing the Persian Gulf with security, as a foreign 
terrorist organization and also in their latest measure, 
imposed sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif; 
a measure which many experts believe to prove the 
emptiness of US claims about readiness for talks with Iran.
After Iran seized a UK-flagged oil tanker in the Persian Gulf 
because it had failed to abide by international maritime 
regulations, US, in another escalatory measure, proposed 
to establish a coalition in the Persian Gulf claiming it to be 

aimed 
at securing international 

waters but is believed to be a coalition against  
Iran.
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Australian 
politician 
warns of 
joining US 
coalition 
in Strait of 
Hormuz
Australian Prime 
Minister Scott 
Morrison has opened 
the door to joining a 
United States convoy 
to protect oil tankers 
from Iran, as former 
foreign minister Bob 
Carr warns against 
supporting any US-
led mission.
Visiting US Secretary 
of State Mike 
Pompeo pushed 
hard yesterday 
at the AUSMIN 
talks in Sydney for 
Australia to join 
an international 
coalition against Iran 
in Strait of Hormuz, 
but there are fears 
such a venture would 
escalate into direct 
military conflict 
between the US and 
Iran.
The Prime Minister 
said any Australian 
co-operation in an 
US-led mission in 
the Strait of Hormuz 
would depend on 
the details of the 
mission and the size 
of the international 
coalition.
Former Australian 
Foreign Minister 
Mr Carr told The 
Australian today any 
mission to protect 
shipping could 
not be separated 
from the Trump 
Ad m i n i s t ra t i o n’ s 
other points of 
conflict with the Iran.
“It’s altogether 
appropriate for the 
Australian ministers 
to take their time with 
this request from our 
US ally,” he said.
“While some in the US 
administration pitch 
this as about freedom 
of navigation, there 
are others working 
furiously behind 
the scenes to turn 
this into yet another 
‘regime change war’ 
in the Middle East.
“It is of concern is that 
one of those people 
is John Bolton, the 
president’s national 
security adviser.
“The best advice for 
Australian ministers 
is to cleave closely to 
the position of our 
European partners, 
rather than to the ebb 
and flow of American 
alarms.”

Iran

news

ISFAHAN
N E W S

 Council of Ministers 
approves signing customs 
agreements with ECO 
states
Council of Ministers approves signing 
customs agreements with ECO states
TEHRAN, Aug. 05 (MNA) – The Council of 
Ministers in a Sun. session approved the 
signing of customs agreements between 

Iran and the Economic Cooperation 
Organization member states.
The Council of Ministers convened on 
Sunday evening in a session that was 
chaired by President Hassan Rouhani 
and discussed a range of domestic and 
international issues.During the session, 
the cabinet agreed with the signing of 
customs agreements between Iran and 
the Economic Cooperation Organization 

member states, noting the importance of 
coordination in customs relations for the 
development of foreign trade and pursuing 
the economic goals of the country.The 
ECO region comprises ten member states 
including Iran, Azerbaijan, Afghanistan, 
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Pakistan, 
Turkey, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan. Pakistan, Iran and Turkey are 
the founder members of the bloc. 



IRGC: Tanker seized in Persian Gulf for smuggling 
fuel
An Iranian commander said on Sunday that the tanker seized in the 
Persian Gulf had received smuggled fuel from other vessels, and was 
heading to the neighboring Arab countries.A commander of Islamic 
Revolution Guard Corps (IRGC), Ramezan Zirahi, said in a statement that 
the forces patrolling in the Persian Gulf detained a foreign vessel carrying 
smuggled fuel on Wednesday evening.The operation was conducted near 
Farsi Island in the Persian Gulf in coordination with Iran's judiciary authorities.The 
tanker carrying 700,000 liters of fuel along with all its seven foreign crew members were seized.A 
UK-flagged tanker was seized by IRGC forces in the Persian Gulf in July after the Ports and Maritime 
officials in the southern Iranian Province, Hormuzgan, reported that it had violated international law.

The former Minister 
of Foreign Affairs 
of Azerbaijan Tofiq 
Zulfuqarov named US 
sanctions on Zarif a 
political pressure on 
Iran.
Rejecting all the 
military options 
to resolve regional 
tensions, the ex-FM 
underscored the 
necessity of holding 
talks and peaceful 
resolutions for the 
issues.
He also referred to 
the warm relations 
between his country 
and Iran and the two 
sides’ tendency for 
boosting mutual ties 
adding that Azerbaijan 
is discontented about 
the current regional 
tensions.
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Morning call to prayer : 
04:50:31  
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13:09:17   
Evening call to prayer: 
20:16:35  
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At the beginning of the meeting, 
the vice president for women and 
family said, “Promoting beautiful 
Iranian-Islamic clothing tailored 
to the taste of our girls and women 
is an important goal.”
Referring to the fact that the 

efforts made in fashion are important from a 
cultural, social, economic, and employment 
perspective, Ebtekar said, “Today the issue 
of identity is entangled with fashion and 
the importance of this issue is obvious. 
Therefore, if we can provide the appropriate 
window for the youth to make appropriate 
choices in the field of fashion and hijab, we 

hope to see a development in this area.”

“Contrary to an approach that thinks 
there is no solution other than limitation 
and coercion, experience has shown that 
cultural actions and the provision of designs 
and ideas tailored to the taste and wishes of 
the society and the younger generation have 
desirable results,” she added.
The vice president emphasized, "In 
the matter of hijab and chastity, with 
appropriate methods, we can even have a 
potential cultural impact on neighboring 
countries, which is very important in terms 
of prosperity.”
In this meeting, Ghobadi, Secretary of the 
Working Group on Fashion and Clothing, 
also thanked the support and cooperation 
of the Vice President for Women and Family 
Affairs, hoping that with the signing of 
this memorandum, conditions will be 
provided to expand the organization of joint 
interactions.

 According to the report, written 
by Robin Wright for American 
magazine The New Yorker, 
Senator Rand Paul, Republican 
of Kentucky, and reportedly 
tapped by Trump as a go-
between with Iran, extended 
the invitation to Zarif during 

a meeting at the residence of Iran’s 
ambassador to the United Nations (UN) 
in New York on July 15.
The Iranian foreign minister was in the 
US for an event at the UN, and he rejected 
the invitation after consulting Tehran, 
according to the report, which cited 
“American and Iranian sources and a 
well-informed diplomat.”
An intermediary had reached out to Iran 
on Paul’s behalf three weeks before Zarif 
arrived in New York for the UN event, it 
said.
Zarif had his concerns.
He told Paul that the meeting would 
have no substance and would be little 
more than a photo op for Trump, who 
has used opportunities like that before 
to claim his administration is interested 
in diplomacy.
Nevertheless, and after the meeting with 
Paul, “Zarif relayed the overture to Iran’s 
leaders. They did not approve a meeting 
— at this time,” the report said.
The Iranian Foreign Ministry did not 
immediately comment on the report. 
Iranian officials have said in the past that 
while they are open to diplomacy, the US 
would have to return to the 2015 Iran 
deal or lift certain sanctions before any 
engagement could take place.
On Wednesday, some two weeks after 
Trump failed to get the meeting with 

Zarif, the US said that it was imposing 
sanctions on the Iranian foreign minister 
for being Iran’s “primary spokesperson 
around the world.” The US had already 
restricted Zarif ’s movements in the US, 
reportedly over fears that he made Iran’s 
case — in fluent English — in interviews 
with various US media, including 
Trump’s favorite channel Fox News.
According to Press TV, Trump had also 
already been snubbed by President 
Hassan Rouhani of Iran — eight times.
The US president unilaterally withdrew 
from the multilateral deal with Iran in 
May 2018 and has since been following 
what he calls a campaign of “maximum 
pressure” on the country. In speeches 
at the UN General Assembly, where he 
has requested to meet with the Iranian 
president, he has used offensive 
language to talk about the Iranian 
government. He has also reportedly 
called Iran “a terrorist nation.”
Commenting on the US targeting of Zarif 
with sanctions, Paul, the US senator, 
tweeted, “If you sanction diplomats 
you’ll have less diplomacy.”
Iranian and American top leaders have 
never met since the Islamic Revolution 
in 1979. Foreign Minister Zarif is the 
only high-ranking Iranian official to have 
briefly met with a US president, former 
President Barack Obama. President 
Rouhani also once spoke with President 
Obama on the phone.

Efforts of two state institutions to connect 
society to fashion, clothing

Trump invited Zarif to White House, was 
snubbed: Report

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed in the 
meeting of the Vice President for Women and Family Affairs, 
Massoumeh Ebtekar, and the Secretary of the Working 
Group on Fashion and Clothing in the Ministry of Culture 
and Islamic Guidance, Hamid Ghobadi.

Shortly before the United States placed sanctions on Iran’s 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, US President 
Donald Trump invited him for a meeting at the White House 
through an intermediary while he was in the US, a report says.
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 Nearly one in 10 
US kids sexually 
abused, research 
suggests
Federal prosecutors raided 
the home of the disgraced 
financier Jeffrey Epstein 
earlier this month, after 
charging him with sex 
trafficking. There, they 
say they discovered lewd 
photographs of girls as 
young as 14. Epstein is a 
convicted felon who was 
sentenced in 2008 for sex 
crimes involving a minor.
RNA - The spike in interest 
around Epstein’s allegations 
could create an opportunity 
for discussing just how 
prevalent child sexual 

abuse is. Estimates vary, but 
not widely – somewhere 
between 8% and 12% 
of children in the US have 
experienced sexual abuse.
Part of the difficulty of 
reaching a reliable estimate 
is that various surveys 
define child sexual abuse 
differently. In 2013, 
Catherine Townsend sifted 
through dozens of studies 
for Darkness to Light, a US 
not-for-profit that aims to 
prevent child sexual abuse. 
Townsend used several 
criteria for inclusion such as:
. Child sexual abuse includes 
any sexual act between an 
adult and a young child, 
regardless of whether force 
or coercion is used.
. Child sexual abuse includes 

both contact and non-
contact sexual acts.
. Child sexual abuse includes 
forced or coerced sexual acts 
between two children when 
there is an age or power 
differential. This can include 
unwanted or forcible peer 
abuse.
The overview of all the 
research looked at six 
different surveys published 
between 2000 and 2011 
and found that the rate 
was significantly different 
between genders: about one 
in seven girls and one in 25 
boys are sexually abused 
before they turn 18.
Overall, the research 
suggests that around one 
in 10 children are sexually 
abused.
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پیش از بررســی بیشــتر 
موضوع قصد من بیان یک 
نکته مهم است. حتی اگر 
مشتریان ما بسیار سختگیر 
و غیرمنطقی باشند، باز هم 
این مشکل برند ما خواهد 

بود.
پرسشی که هر کارآفرینی در مواجهه با 
این نوع مشتریان باید مطرح کند، بسیار 
واضح اســت: به منظور تعامل با آنها چه 
باید کرد؟ همچنین در صورت ادامه روند 
نارضایتی مشــتری موردنظر چه زمانی 
باید با وی قطع ارتباط کرد؟ در این مقاله 
هدف اصلی من پاســخگویی به این دو 

پرسش است.

  1. شناخت تفاوت میان مشتریان 
سختگیر و مشتریان دارای دشواری

در این بخش قصد من اشــاره به تفاوتی 
بسیار مهم و تاثیرگذار است. بدون تردید 
همه مشــتریان ما انســان های عادی 
هستند. با این حال در برخی از موارد برند 
ما در زمینه پاسخگویی درست به انتظارات 
آنها با مشکل مواجه می شود. به این ترتیب 
ما موجب ایجاد دشــواری برای آنها می 
شــویم. بدون تردید این دســته از افراد 
مشتریان سختگیر محسوب نمی شوند. 
فقط سطح انتظارات شان با تجربه خرید از 
برندمان فاصله دارد. شکل موردنظر هرچه 
باشد، تالش برند ما برای رفع آن موجب 

خوشحالی و رضایت آنها خواهد شد.
در سوی دیگر، مشتریان سختگیر به هیچ 
شیوه ای خوشحال و راضی نمی شوند. 
در این مورد سرچشمه نارضایتی در آنها 
قرار دارد. به همین دلیل هر کاری هم که 
انجام دهیم، امکان جلب رضایت شــان 
وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی 
ایراد اصلی از برند ما نیست. کاری هم از 
دست ما بر نمی آید. به احتمال زیاد آنها 
 به همین شیوه با دیگر برندها نیز برخورد 

می کنند.

  2. قطع رابطه با مشتریان سختگیر

وقتی شــما نســبت به وجود مشتریان 
سختگیر اطراف برندتان آگاه شدید، اقدام 
به قطع همکاری با آنها کنید. هیچ تردید 

در این میان وجود ندارد.

به طور معمول برندها وقت و انرژی زیاد 
برای مشــتریان ســختگیر می گذارند. 
در نهایت نیز اغلب ایــن تالش ها بدون 
کمترین دســتاوردی خواهد بود. دلیل 
اصلی این امر ذهنیت ما در مورد امکان 
تبدیل آنها به مشــتریان خوشــحال و 

همچنین ترس از قطع رابطه با آنهاست.

نکته مهم در اینجا عدم تمایل آنها به برند 
ماســت. به این ترتیب تمام اقدامات ما 
در این راســتا با بی توجهی و عدم تغییر 
وضعیت آنها رو به رو خواهد شد. بی تردید 
چنین امــری زندگی را برای ما دشــوار 
خواهد کرد. اگر شما توانایی انجام هیچ 
کاری برای مشتریان سختگیر را ندارید، 
پس چرا بایــد آنها را تحمــل کنید؟ به 
احتمال زیاد شما در راستای فعالیت حرفه 
ای تان تمام تالش خود را کرده اید، با این 
حال از یکجایی به بعــد دیگر وظیفه ای 
متوجه برند ما نیست. در مورد مشتریان 
سختگیر مرز مسئولیت های برند ما رد 
می شود بنابراین باید اقدام به قطع رابطه 

با آنها کرد.

  3. انتظارات همه چیز است
به طــور معمــول برندها بــا اختصاص 

زمان مناسب به مشتریان شان اقدام به 
ساماندهی معامله ای برد- برد می کنند. 
این امر با توجه مناسب به سطح انتظارات 

مشتریان به خوبی انجام می شود.
از همان برخورد نخست با مشتریان وظیفه 
اصلی ما ساماندهی و مدیریت انتظارات 

شان است. وقتی برندها چنین کاری انجام 
ندهند، مشــتریان خود اقدام به تعریف 
انتظارات شــان می کنند. به این ترتیب 
شــانس عدم رابطه مطلوب میان برند 
ما و مشــتریان افزایش خواهد یافت. با 
ارائه اطالعات مهم در زمینه نحوه تولید 

محصول و رسیدگی به امور امکان ایجاد 
انتظارات مناسب در مشتریان وجود دارد. 
به این ترتیب دیگر خبری از سختگیری 
های بی دلیل آنها نخواهد بود )دست کم 

این سختگیری ها کمتر می شود(.
نکته مهم در این میــان ناکارآمدی بیان 
محدودیت های برندمــان پس از طرح 
خواسته ای ناهماهنگ با برندمان از سوی 
مشتریان است. در چنین زمانی مشتریان 
دیگر به ادعاهای برندمان اعتماد نخواهند 

کرد.

  4. مسئولیت همیشه متوجه برند 
ماست

اغلب مواقع برندها در مواجهه با مشکالت 
مشتریان حالت تدافعی به خود می گیرند. 
به این ترتیب گاهی اوقات برندها در عمل 
مشتریان را ســرزنش می کنند. حتی 
اگر ما تمام کارهای موجــود در حیطه 
وظیفه مان را درست انجام دهیم، باز هم 
ناتوانی در زمینه جلب رضایت مشتریان 

مشکل ما خواهد بود. دلیل اصلی این امر 
تالش ما برای کسب سود از فرآیند کسب 
و کار اســت بنابراین مشتریان مشکلی 
 با مراجعه به یکــی از رقبای ما نخواهند 

داشت.
در بسیاری از موارد اقدام مناسب از سوی 
برندها تالش برای یافتن پاســخی برای 
ایجاد رضایت و خوشحالی در مشتریان 
است. خوشبختانه در اغلب موارد پاسخ 
مورد انتظار بسیار ســاده تر از تصورات 
پیچیده ما خواهد بود. من این امر را هنگام 
عذرخواهی از یک مشــتری به شــدت 
سختگیر متوجه شدم. در عین ناباوری 
مشــتری مورد نظر پس از عذرخواهی 
من حالت دوســتانه ای به خود گرفت. 
البته منظور من امکان حل مشکل تمام 
مشتریان سختگیر نیســت، با این حال 
میزانی از تالش در ایــن زمینه ضروری 
است. در صورت عدم نتیجه بخشی تالش 
مان راهکار نهایی قطع همکاری با مشتری 

سختگیر خواهد بود.

باید تحمل کنید؟

راهکارهای تعامل با مشتریان سختگیر

به طور معمول برندها 
وقت و انرژی زیاد برای 

مشتریان سختگیر 
می گذارند. در نهایت 

نیز اغلب این تالش 
ها بدون کمترین 

دستاوردی خواهد بود.

اگر برای مدت زمان نسبتا زیادی در عرصه کسب و کار 
فعالیت داشته باشــید، به احتمال زیاد دست کم یک 
مشتری همیشه ناراضی خواهید داشت. این مشتری 
صرف نظر از هر اقدامی از ســوی شرکت شما همیشه 

ناراضی خواهد بود.
شاید شما پیش از این تجربه مواجهه با چنین مشتریانی 
را داشته باشید. به طور معمول این دسته از مشتریان 
خواسته های غیرمنطقی دارند. همچنین احترام چندانی 
برای زمان و مهارت اعضای شرکت تان نیز قائل نیستند. 
به این ترتیب شیوه رفتار آنها شما را کالفه خواهد کرد. 
در چنین شــرایطی اغلب کارمندان از کارشان خسته 
می شوند. به این ترتیب عالقه شان به ترک محیط کار و 

بازگشت به خانه چند برابر خواهد شد.

گام رو به جلو  برای جذب 
کسب و کارهای نوین

4 استارت آپ جدید 
معرفی خواهند شد

تمرکــز فعالیت هــای ایــن 
شرکت در ســال ۹۸ بر روی 
کســب و کارهای دیجیتــال 

است.
ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل 
  dnaunion  گــروه
در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
بورس نیوز ضمــن بیان این 
مطلب گفت: امســال تمرکز 
 مــا روی کســب و کارهای 
دیجیتال بــوده و می خواهیم 
بر پیشرفت و توسعه کسب و 
 کارهــای آنالیــن تمرکــز 

کنیم. 
وی ادامــه داد: کمک دولت 
باید بر روی قوانیــن و قواعد 
متمرکز باشــد ما بــا تعدد 
مراکــز قانونگــذاری و تنوع 
قوانیــن مواجه هســتیم که 
  کمــی ســردرگمی ایجــاد 
می کنــد امــا؛ امیدواریم که 
دولت نقــش اصلی خــود را 
 ایفا کند و موانع را از پیش رو

 بردارد. 
پاشــاپور در مورد نگاه خود 
به بازار سرمایه گفت: ما فعال 
قصــد ورود به بازار ســرمایه 
را نداریم اما در آینده شــاید 
این اتفــااق رخ دهد  بنابراین 
 باید برای این حضــور آماده 

شویم. 
وی افزود: قوانین بازار سرمایه 
به دلیل پیچیدگی ها و دست 
و پاگیــر بودن آن همیشــه  
 جزو چالش های ما بوده و ما 
 مــی خواهیم  بدانیــم چقدر

 می توانیم با آن مواجه شویم. 
طبیعتا فرصت هــای زیادی 
در بازار سرمایه برای ما وجود 
دارد اما مزیــت آن به موانعی 
 که پیش روی مــا وجود دارد 

نمی چربد. 
  dnaunion  مدیرعامــل
در مورد بازارهــای صادراتی 
نیز گفت: مــا همین االن هم 
برای صــادرات خدمات کار 
می کنیم امــا؛ نمــی  توانم 
بگویــم بازار خیلــی بزرگ و 
 جذابی بــرای ما به حســاب 
می آید البته این بازار رشــد 
 می کند و در حال بزرگ شدن

 است. 
وی در مورد مهمترین اتفاقی 
که بــرای    dnaunion  در 
ســال ۹۸ خواهد افتاد گفت: 
ما دوتــا اســتارت آپی که در 
اردیبهشت ماه معرفی  کرده 
بودیم را وارد بازار خواهیم کرد 
تا فعالیت خودشــان را رسما 

آغاز کنند. 
یکــی از این اســتارت آپ ها 
درباره پلتفــرم های تبلیغات 
 بنری و موبایلی اســت روی 
 دی اس پی ها و اس اس پی ها

 و بحث ریل تایــم بیلدینگ 
پلتفرم هاست و دیگری روی 
بحث اینفالیسن  مارکتینگ 
که چطور اتومیشن آنها انجام 

می شود.  
پاشاپور اظهار داشت: در ادامه 
فعالیــت های خود در ســال 
۹۸، روی چهار اســتارت آپ 
جدید سرمایه گذاری خواهیم 
کرد کــه در  حــوزه اتتیک و 
مارکتینگ تکنولوژی فعالیت 

خواهند کرد. 

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ارزش بازار فرابورس به ٣۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
مدیرعامل فرابورس ارزش بازار فرابورس را ٣۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: روزانه ۵۰۰ میلیارد 

تومان معامله در این بازار صورت می گیرد.
 امیر هامونی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: ارزش بازار فرابورس ٣۵۰ هزار میلیارد تومان 

است. مدیرعامل فرابورس افزود: روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان معامله در این بازار صورت می گیرد.
وی گفت: در ده سال اخیر ٤۰٦ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بهادار معامله شده و حجم معامالت ده ساله 

به ٧٣١ میلیارد ورقه بهادار  رسیده است. ضمن اینکه ٧٧ میلیون بار معامله در ٢٣۹٣ روز معامالتی انجام شده 
است. مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص درخواست استارت آپ ها در حوزه ورود به بازار فرابورس خاطرنشان 

کرد: چند شرکت استارت آپ خواستار ورود به فرابورس بودند؛ اما به دلیل فقدان صورت مالی معتبر شفاف و نظام مالی 
مقتدر و اصولی نتوانستند به هدف خود برسند؛ اما اکنون ما از سوی این شرکت ها درخواستی نداریم و خودشان پیگیر ورود به بازار سرمایه 
نیستند؛ ضمن اینکه تا کنون ٢۹ شرکت دانش بنیان در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده اند و ارزش آن ها بالغ بر ٣۰ هزار میلیارد تومان است.

هامونی معتقد اســت که خط قرمز  بازار سرمایه عدم شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی اســت و با رعایت این موارد در آینده می توان رشد 
استارت آپ ها در بازار سرمایه را بیش از همیشه شاهد بود.

استارت آپ

شیوه های بازاریابی استارت آپ نوپا با تیم کوچک

شاید کسب و کار شما هنور در دوره خردسالی باشد، با این 
حال عملکرد مطلوبی از خود نشان می دهد. به طور معمول 
صاحب های کسب و کارهای کوچک عالقه مند به توسعه شرکت شان هستند. 
آنها آمادگی انجام هر کاری برای تحقق این هدف را نیز دارند، با این حال همیشه 
یک مشکل پیش روی آنها قرار می گیرد. جالب اینکه مشکل مورد نظر خود آنها 

هستند.

 مشکل اساسی بسیاری از کسب و کارهای کوچک فقدان تجربه در زمینه بازاریابی در کنار 
عدم ساماندهی تیم بازاریابی است. بدون تردید با توجه به وضعیت بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک امکان همکاری با آژانس های بازاریابی وجود ندارد. بنابراین چه باید کرد؟ چگونه امکان 
راه اندازی کمپین بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارهای کوچک وجود دارد؟ در این مقاله 

من قصد بررسی راهکارهایی برای پاسخگویی به این پرسش را دارم.

  1. ایجاد یک روال عادی
به منظور دستیابی به موفقیت در عرصه بازاریابی تعیین یک روال عادی در شرکت مان ضروری 

خواهد بود. به عنوان یک کارآفرین، شما مسئولیت های بسیار بیشتری از آنچه جایگاه 
مدیریتی بیان می کند، دارید. بازاریابی فقط یکی از دغدغه های شما به عنوان کارآفرین 
خواهد بود. توصیه من در این بخش تالش برای اختصاص مقدار زمانی مناسب برای 
بازاریابی است، حتی اگر زمان مورد نظر فقط یک ساعت در هفته باشد. اقدام منطقی در 
این میان تنظیم روالی مناسب با توانایی های مان است. به این ترتیب رعایت آن تضمین 
خواهد شد. بدون تردید در ابتدا ما توانایی اختصاص زمان زیادی به فرآیند بازاریابی 
را نخواهیم داشت. با این حال شروع کار با هر مقدار زمانی موجب عادت مان به آن می 
شود. به این ترتیب در آینده مقدار زمان بیشتری به فرآیند بازاریابی اختصاص خواهیم 
داد. اگر ما توانایی رعایت روالی عادی مخصوص بازاریابی را داشته باشیم، تاثیرات مثبت 
آن به زودی کسب و کارمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در غیر این صورت بدون برنامه 

ای منظم تمام زحمات مان بر باد می رود.

  2. اولویت بندی هوشمندانه
بدون تردید در عرصه کســب و کار زمان مانند پول است. بازاریابی آنالین کسب و کار 
در هر صنعتی اهمیت دارد. با این حال مقدار زیادی کارهای دیگر نیز برای رسیدگی وجود 
دارد. درست به همین دلیل ما باید بر روی الگویی از بازاریابی همراه هماهنگی باال با کسب و 

کارمان تمرکز کنیم.
به منظور شروع یک کمپین بازاریابی دیجیتال بدون داشتن هرگونه بودجه ای باید به دستیابی 
طبیعی به مخاطب هدف در شــبکه های اجتماعی توجه کنیم. همچنین توجه به الگوی 
بازاریابی محتوایی نیز دارای اهمیت باالیی است. یک توصیه منطقی در این میان نگارش 
محتوای جذاب و کاربردی برای سایت برندمان و همینطور فعالیت به عنوان نویسنده میهمان 

در سایت های بزرگ است. به این ترتیب دیگران با برند و کسب و کار ما آشنا خواهند شد.
اگر شما از بودجه ای مناسب برخوردار باشید، کار بازاریابی ساده تر خواهد شد. در این میان 
مشکل بسیاری از برندها فقدان زمان کافی برای سرمایه گذاری بر روی فرآیند بازاریابی است. 
 )PPC( توصیه من در این زمینه شروع کار با الگوی بازاریای مبتنی پرداخت بر اساس هر کلیک
است. در این مدل به ازای هر مقدار کلیک کاربران بر روی بنر تبلیغاتی آنالین مان به سایت 
میزبان تبلیغ پول پرداخت می شود. بدون تردید این الگو بهترین شیوه بازاریابی دیجیتال 
محسوب نمی شود، با این حال برای شــروع کار مناسب خواهد بود. مزیت اصلی این شیوه 
نتیجه بخشی در کوتاه مدت است. بنا بر این برند تازه کار ما مزه موفقیت در عرصه بازاریابی 

را خواهد چشید. این امر امیدواری بیشتری به ما در راستای ادامه مسیر می دهد. نکته مهم 
درخصوص الگوی بازاریابی پرداخت براساس هر کلیک توقف آن پس از کاهش تمایل ما به 

پرداخت هزینه است.

  3. استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی
اکنون شما یک روال عادی بازاریابی در شــرکت تان دارید. همچنین کانال بازاریابی مورد 
نظرتان را نیز مورد شناسایی قرار داده اید. بی شک این فرآیند برای شروع کار بسیار عالی است، 
با این حال قدم بعدی شما چه خواهد بود؟ همانطور که پیش از این بیان کردم، زمان در عرصه 
کسب و کار مانند پول است. به همین دلیل باید برنامه ای دقیق برای مدیریت بهینه زمان 
مان داشته باشیم. استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی دستیابی به این هدف را ساده 
تر خواهد کرد. مزیت اصلی استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی امکان رسیدگی به 
کارهای دارای اهمیت و فوریت در مرحله نخست است. خوشبختانه بسیاری از این ابزارهای با 
بهره مندی از هوش مصنوعی امکان ارزیابی و تحلیل وضعیت کارهای پیش روی ما را دارند. به 
این ترتیب آنها برنامه کاری ما در عرصه بازاریابی را به صورت خودکار طبقه بندی خواهند کرد. 
بدون تردید استفاده از ابزارهای هوشمند برای بازاریابی جذاب خواهد بود. با این حال هدف 
اصلی ما در اینجا بهره مندی از جذابیت بیشتر نیست. در حقیقت کاهش زمان مورد نیاز برای 
جست وجوی تکنیک های بازاریابی دیجیتال و بهبود وضعیت پیگیری امور در جریان از مهم 
ترین اهداف پشت این حرکت محسوب می شود. به این ترتیب ما زمان کافی برای توجه به 

سایر بخش های کسب و کارمان را خواهیم داشت.

  4. ضرورت ارزیابی نتایج
بدون تردید خواسته هر برندی اطمینان از ثمربخشی زحماتش در عرصه بازاریابی دیجیتال 
است. هیچ کس عالقه ای به فعالیت سخت و سپس عدم دســتیابی به اهداف اش را ندارد. 
واقعیت حوزه بازاریابی از شکست بسیاری از برندها در زمینه دستیابی به اهداف شان حکایت 
دارد. به این ترتیب باید به فکر راهکاری برای پیشگیری از شکست در عرصه کسب و کار باشیم. 
نکته مهم درخصوص فرآیند بازاریابی ضرورت آگاهی از هدف یا اهداف مان است. آیا هدف 
شما در این میان افزایش ترافیک سایت تان است؟ به عبارت بهتر، ما باید براساس اهداف مان 
دست به ارزیابی نتایج فرآیند بازاریابی برندمان بزنیم. در غیر این صورت معیار درستی برای 

سنجش موفقیت مان نخواهیم داشت.

فرصت امروز
گــــــزارش

در بسیاری از موارد اقدام 
مناسب از سوی برندها تالش 

برای یافتن پاسخی برای 
ایجاد رضایت و خوشحالی در 

مشتریان است. خوشبختانه در 
اغلب موارد پاسخ مورد انتظار 

بسیار ساده تر از تصورات 
پیچیده ما خواهد بود. 

،،
اقتصاد آنالین

یــادداشـت
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ایمنا
گــزارش
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