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نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان:

آقایان پاسخ دهند که چگونه 
صاحب خانه های مجلل شده اند

3

سخنگوی سپاه اعالم کرد

تکمیل پروژه آبرسانی به 
خرمشهر و آبادان تا ۱۵ تیرماه
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سرمقاله

صفحه 9

سخنگوی سپاه اعالم کرد
تکمیل پروژه آبرسانی به خرمشهر و آبادان تا ۱۵ تیرماه

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: با تالش مجاهدان قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا تا پانزدهم تیرماه پروژه آبرس��انی به ۴ شهر دارخوین، شادگان، خرمشهر و 

آبادان تکمیل و نهایی می شود.
سردار رمضان شریف با اشاره به تالش های سپاه برای نقش آفرینی و کمک به رفع 
مش��کل آب شرب مردم استان خوزستان گفت: همانگونه که فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبی��ا)ص( اع��الم کردند، به فض��ل الهی و با تالش مجاهدان عرصه س��ازندگی 
و آبادان��ی کش��ور در این قرارگاه تا پانزدهم تیرماه جاری پروژه آبرس��انی به ۴ ش��هر 
دارخوین، شادگان، خرمشهر و آبادان تکمیل و نهایی خواهد شد و مردم این شهرها از 

آب شرب مناسب استفاده خواهند کرد.
وی افزود: درپی اعالم عمومی تکمیل این پروژه تا پانزدهم تیرماه، سرلش��کر جعفری 
فرمانده کل س��پاه نیز با تش��کر از اقدام جه��ادی نیروهای متخصص قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیا)ص( به سردار عبداللّهی فرمانده این قرارگاه تاکید کردند همه توان و ظرفیت ها 
برای سرعت بخشی به اتمام و تحویل به موقع پروژه غدیر در بخش مرتبط به آبرسانی به 

مردم خوزستان و شهرهایی که دچار بحران آب در این زمینه شده اند، به کار گرفته شود.
سردار ش��ریف مردم خوزس��تان را خط مقدم مقاومت و حماسه آفرینی های ایران 
اس��المی در هشت سال دفاع مقدس برابر جبهه متحد دشمنان نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ایران توصیف و خاطرنش��ان کرد: مردم عزیز خوزستان حق بزرگی بر گردن 
ملت ایران دارند و حافظه تاریخی کشور ما هرگز از فداکاری ها و مجاهدت های مردمان 

این منطقه در شرایط سخت جنگ تحمیلی دشمن بعثی غفلت نخواهند کرد.
س��خنگوی س��پاه با اش��اره به اهمیت پروژه آبرس��انی غدیر و قدردانی و تشکر از 
تالش های نیروهای جه��ادی و متخصصین قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا)ص( گفت: 
مهندس��ین و نیروهای ق��رارگاه خاتم االنبیا)ص( س��پاه برای رفع مش��کل مردم عزیز 
خوزس��تان در گرمای طاقت سوز تابس��تان طی هفته های اخیر به صورت شبانه روزی 
تمامی همت و توان خود را برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل پروژه آبرسانی غدیر 
به کار گرفته اند و ان ش��االّل در زمان اعالم ش��ده )15 تیرماه( آب ش��رب مطلوب به 

شهرهای مورد نظر از جمله آبادان خرمشهر خواهد رسید.
سردار ش��ریف در پایان از بصیرت و هوش��مندی مردم رشید و انقالبی خوزستان 
به ویژه آبادان و خرمش��هر قهرمان که طمع ورزی ها و نقش��ه های پلید دش��منان ایران 
اس��المی برای ایجاد آش��وب و ناامنی طی روزهای اخیر را ناکام گذاردند قدردانی و بر 

حفظ هوشیاری آنان تاکید کرد.

پاسداران
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بیش از یک دهه اس��ت که مقام معظم رهبری، 
ش��عار سال را با محوریت مسائل اقتصادی نام گذاری 
می کنن��د. ای��ن مس��ئله حاک��ی از اهمیت مس��ائل 
اقتصادی برای ایشان و ملت بزرگ ایران است. رهبر 
انقالب، امس��ال را به ن��ام »حمایت از کاالی ایرانی« 
نام گ��ذاری کرده و پیش از ای��ن نیز بارها بر ضرورت 

حمایت از تولید داخلی تأکید فرموده اند.
قطعاً یک��ی از راه های برون رف��ت از وضع کنونی 
اقتصاد کش��ور و حل معضل بیکاری بویژه در س��طح 
جوانان تحصیلکرده، حمای��ت از کاالهای تولید داخل 
اس��ت. علی رغم اینکه ش��رط الزم برای خرید کاالی 
ایرانی، مطالع��ه دقیق و تولید ب��ا کیفیت محصوالت 
داخلی است، اما این موضوع به تنهایی نمی تواند موجب 
خرید کاالی ایرانی شود و رفتار فروشندگان نیز نقش 

مهمی در خرید مشتریان و مصرف کنندگان دارد.
عرضه کاالها و خدمات، باید متناسب با فرهنگ، 
شأن و منزلت مش��تریان باشد. به عبارت دیگر، آنچه 
در ب��ازار عرضه، ف��روش و در تصمیم خریداران نقش 
اساس��ی دارد، تنها کیفی��ت س��خت افزاری کاالها و 
خدمات نیست، بلکه جنبه های نرم افزاری مانند احترام، 

مهربانی و صداقت، بسیار مهم و تعیین کننده اند.
م��ارک بابچ صاحب نظر عرص��ه بازاریابی، پس از 
مشاهده بازارها و فروش��گاه های مختلف در بسیاری 
از کش��ورهای دنیا، در یادداش��ت هایی از اینکه کدام 
فروش��ندگان در فروش خود موفق تر بوده اند و دالیل 
موفقیت آنها چیست، س��خن می گوید. او با مشاهده 
فروش��ندگان مختلف، نکته ای را به روش��نی دریافته 
است: در حالی که کاالها، مخاطبان و قیمت ها متفاوت 

است، اما اصول بازاریابی در آنها یکسان است.
مارک می گوید؛ در استانبول، فرش فروشی را دیدم 
که یک فنجان چای با مش��تری می نوشید و مذاکرات 
پیرامون خرید و مش��خصات فرش، در حین نوش��یدن 
انجام می شد و به این ترتیب فروشنده ضمن ایجاد فضای 

دوستانه، شانس بیشتری برای فروش محصول داشت.
در بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته، مشتری 
را از فرآین��د تولید محصول مطلع می س��ازند. بدین 
منظ��ور، آنان را از داخ��ل کارخانه و خط تولید عبور 
می دهن��د تا به فروش��گاه برس��ند. البت��ه این روش 
برای تمام محصوالت امکان پذیر نیس��ت، اما آشنایی 
مش��تریان با مراحل تولید محصوالتی مانند پوشاک، 

صنایع دستی و یا صنایع غذایی بسیار مؤثر است.
امروز در کشورهای پیشرفته، عوامل موفقیت در 
کسب و کار که بعضی از آنها در باال گفته شد، به طور 
جدی و مس��تمر آموزش داده می ش��ود. به کارگیری 
آموزش ه��ای مربوط به کس��ب و کار در مجتمع های 

تجاری موجب افزایش س��هم بازار، پیروزی در میدان 
رقابت، رونق و توس��عه اقتصادی، اش��تغال زایی و رفاه 
اجتماعی می شود. اما اکثر کشورهای توسعه نیافته از 
نبود آموزش های کس��ب و کار ک��ه مطابق با فرهنگ 

بومی مشتریان و مصرف کنندگان باشد، رنج می برند.
دبی مال بزرگ ترین مرکز خرید جهان است که 
در شهر دبی، امارات متحده عربی ساخته شده است. 
این مرکز خرید، بخش��ی از پروژه ۲۰ میلیارد دالری 
برج خلیفه، بلندترین س��ازه جهان اس��ت و بیش از 
1۲۰۰ فروش��گاه دارد. این مجتمع تجاری در نوامبر 
۲۰۰۸ برای مردم بازگشایی شد و با مغازه های بزرگ 
و جذاب، س��اکنان شهر دبی، ش��هرهای مجاور مثل 
ابوظبی و ش��ارجه و همچنین کش��ورهای اطراف را 
به این محل می کش��اند ت��ا تفریحی کامل و متفاوت 

را تجربه کنند.
تفریح در این مرکز تنها با پرداخت پول نیست و 
می توان بلندترین برج جهان، آبنمای زیبا، آکواریوم و 
خیابان مد را به طور رایگان بازدید کرد. نکته دیگری 
که بر جذابیت این مجتمع تجاری افزوده، وجود یک 
نظام هدف مند و برنامه ریزی ش��ده برای اس��تقبال، 
راهنمایی و هدایت گردش��گران اس��ت. به طوری که 
اطالع رس��انی و ترغیب بازدیدکنندگان به تماش��ای 
قسمت های مختلف به وضوح دیده می شود. آنچه در 
بازدیدهای وس��یع اتفاق می افتد، ارتباط با برندهای 
مختلف و خرید محصوالت و کاالهای متفاوت است و 
این نشان دهنده آموزش صحیح به کارکنان و قدرت 

 نرم افزاری این مجتمع تجاری است.
متأس��فانه در ای��ران تا به ح��ال برنام��ه ای برای 
آموزش ه��ای بوم��ی در زمین��ه کس��ب و کار وجود 
نداشته است و شأن ایرانی - اسالمی مشتریان حفظ 

نمی شود. در بس��یاری از مجتمع های تجاری تنها به 
فروش و کس��ب س��ود بدون حفظ احت��رام و منزلت 
مش��تریان توجه می ش��ود. این درحالی است که در 
اصول بازاریابی، مش��تریان باید نسبت به فروشگاه ها، 
برندها، کاالها و خدمات احس��اس مالکیت، اعتماد و 
تعصب داش��ته باشند تا با وفاداری خود، سود مادی و 

معنوی ایجاد کنند.
ب��ازار بزرگ ای��ران - ایران م��ال - در غرب تهران 
تنه��ا مجتمع چند منظوره تج��اری، رفاهی، خدماتی، 
تفریحی، ورزشی و گردشگری است که برای ارج نهادن 
به بازدیدکنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان، توجه 
ویژه ای به فرهنگ ایرانی - اسالمی دارد و دوره هایی را 
برای آموزش مدیریت و رفتار کارکنان برگزار می کند. این 
مجتمع تجاری بر این باور است که در سال خرید کاالی 
ایران��ی، عالوه بر حمایت از کاالی ایرانی، باید فرهنگ، 
تمدن، انگیزه و اندیش��ه ایرانی مورد توجه قرار گیرد و 
ای��ن تنها با رویکرد علمی و با هدف تکریم مش��تریان 
تحقق خواهد یافت. ایران مال به عبارت »مشتریان ما، 
پادشاهند« باور دارد و می کوشد تا خدمات شایسته به 

پادشاهان دنیای کسب و کار ارائه کند.
به نظر می رسد تقدیر از اقدامات شایسته چنین 
مجتمع های��ی و الگوب��رداری از ای��ن رویکرد علمی، 
بنیادین و راهگش��ا، می تواند اصن��اف و اتحادیه ها را 
تشویق به گذراندن دوره های آموزشی مشتری مداری 
مطابق با فرهنگ ایرانی - اسالمی نمایند. امید است 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری ب��ه عنوان متولی 
دوره ه��ا و پودمان ه��ای آموزش��ی، برنام��ه ای جامع 
و م��دون ب��رای برون رفت از رکود اقتص��ادی تهیه و 
ارائه کند. دوره هایی که پاس��خگوی ش��أن و منزلت 

مشتریان و مصرف کنندگان ایرانی باشد. انشاالل

بروغنی محمد:

آموزش،کلید موفقیت مجتمع های تجاری چند منظوره

تنگه هرمز را می بندیم 

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تحریم های 
نفتی آمریکا علیه کش��ورمان گزینه هایی روی میز 
دارد که در صورت اجرایی ش��دن تحریم ها می تواند 
از آنها اس��تفاده کند. ایران یک��ی از تولیدکنندگان 
بزرگ نفت دنیا اس��ت، بسیاری از کشورهای جهان 
برای تأمین س��وخت مورد نیاز خ��ود نفت ایران را 
خری��داری می کنند، هند، چین، ک��ره، ژاپن حتی 
کشورهای اروپایی سوخت کارخانه ها و خودروهای 
خود را از نفت ایران تأمین می کنند، این وابس��تگی 
ب��ه نفت ای��ران یک امتیاز اس��ت که هر کش��وری 

نمی تواند به آسانی جایگزینی برای آن بیابد.
تحریم هایی نفتی که آمریکا قرار اس��ت علیه 
ای��ران در مردادماه آینده وض��ع کند، یک جانبه و 
تنها از سوی این کشور است، تبعیت از تحریم هایی 
که آمریکا علی��ه ایران وضع کرده الزامی نیس��ت 
چراکه ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل آن را تأیید 
نکرده اس��ت، عالوه بر این که ای��ران همچنان به 
تعهدات برجامی خود پایبند است به همین خاطر 
شورای امنیت س��ازمان ملل نیز توان بازگرداندن 
تحریم های بین المللی را علیه ایران نخواهد داشت، 
اما این موضوع نباید باعث ش��ود که با وجود نقض 
برجام و خروج آمریکا از آن، ایران خود را همچنان 
پایبند برجام نشان دهد، نمی توان هم تحریم بود و 

هم فناوری هسته ای را تعطیل نگه داشت.
در این میان ایران حتی می تواند در شرایط ایجاد 
شده از سوی آمریکا، اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، 
هم اکنون نیز کش��ورهای زیادی در دنیا وجود دارند 
که تن به خواسته آمریکا نداده و حتی تهدیدات آن را 
جدی نگرفته اند، چین، روسیه، ترکیه و... کشورهایی 
هستند که اعالم کرده اند از تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران تبعیت نخواهند کرد و ب��ه مراودات اقتصادی 

خود با جمهوری اسالمی  ادامه خواهند داد.
اقتصاد نفتی جهان ب��دون نفت ایران قطعاً با 
مش��کل روبه رو خواهد ش��د، این موضوع را حتی 
آمریکایی ه��ا که قصد دارند نفت ای��ران را تحریم 
کنند به خوبی می دانند. حتی خروج ایران از اوپک 
نیز می تواند بر روی صادرات نفت به دیگر کشورها 
تأثیر گذار باش��د. زمانی که سازمان اوپک نتواند از 
حق یک��ی از اعضای خود دفاع کند، ماندن در آن 
سازمان بی مورد خواهد بود. اما مهمترین عاملی که 
ایران می تواند از آن برای مقابله با تحریم نفتی خود 
بهره ببرد، موقعیت جغرافیایی آن است، خلیج فارس، 
تنگه هرمز و دریای عمان، مسیر عبور نفتکش هایی 
است که از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس به دیگر 
کش��ورها نفت صادر می کنند، تنگ��ه هرمز یکی از 
آبراه های استراتژیک دنیا چه از نظر اقتصادی و چه 
از نظر نظامی است. اشراف کامل ایران بر این تنگه و 
مالکیت آن برای ایران یک امتیاز محسوب می شود.

روز گذش��ته آقای روحان��ی رئیس جمهور که 
به سوئیس س��فر کرده بود در جمع ایرانیان مقیم 
س��وئیس پیام و پاس��خ قاطعی به اقدامات آمریکا 
علیه ایران داد. رئیس جمهور در س��خنانش چنین 
گفت؛ »آمریکایی ها مدعی شده اند که می خواهند 
به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. 
آنها معنی ای��ن حرف را نمی فهمن��د، چراکه این 
اصال معنی ندارد که نفت ایران صادر نش��ود و آن 
وقت نفت منطقه صادر ش��ود. اگر ش��ما توانستید 

این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببیند.«
روحان��ی قاطع و صریح اعالم کرده اس��ت که 
اگر قرار بر این اس��ت که نفت ایران صادر نش��ود 
پس نفت دیگر کشورهای منطقه نیز صادر نخواهد 
شد. مهمترین گزینه ایران که می تواند گزینه آخر 
باش��د، بستن تنگه هرمز است که توانایی آن برای 

ایران کار بسیار ساده ای است.
اگر آمریکا تحریم نفتی ایران را عملیاتی کند 
و خریداران نفت ایران نیز از ترس آمریکا اقدام به 
خرید از ایران نکنند، بس��تن تنگ��ه هرمز اختالل 
شدیدی در نیاز جهان به انرژی منطقه خلیج فارس 
ایجاد خواهد کرد. حتی فرماندهان ارشد نیروهای 
مسلح نیز پیش از این آمادگی خود را برای چنین 
اقدام��ی اعالم کرده بودند و ب��رای عملیاتی کردن 
این اقدام برنامه دارند. کافی است که از صدور نفت 
ایران ممانعت شود آنگاه خواهند دید که صادرات 

نفت کل منطقه مختل خواهد شد.
ادبی��ات آق��ای روحان��ی گویای آن اس��ت که 
تغییراتی در سیاست های دولت ایجاد شده که باعث 
خواهد شد تا دشمنان از این پس در اندیشه تهدید 
و فشار، خدعه و نیرنگ نباشند، همان سیاستی که 
پیش از این نیز باید اعمال می شد، رفتار انقالبی که 
رهبر معظم انقالب به آن اش��اره و تأکید کرده اند، 

که اگر یکی بزنند ده تا خواهند خورد.

نگاهی به معضل کمبود آب خوزستان و سو استفاده دشمنان 

هوشیاری امام جمعه خوزستان
 برای بازگشت اعتماد مردم به مسئوالن

پاسخ روحانی به تهدید امریکایی ها مبنی بر جلوگیری از صادرات نفت ایران:

اگر توانستید 
این کار را بکنید 

تا نتیجه اش را ببینید

صفحه 2

صفحه 2

تنش های مالی میان آمریکا و اروپا وارد فضای نظامی شد

باج خواهی ترامپ از ناتو

کارشناس سیاست خارجی و امور بین الملل در گفت وگو با سیاست روز:

برجامبهترینمعیاراست
کهآمریکامحکزدهشد

صفحه 5

رئیس جمهور: آمریکایی ها مدعی شده اند که می خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. 
آنها معنی این حرف را نمی فهمند، چرا که این اصال معنی ندارد 

که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود

در بیانیه ای خطاب به روحانی؛
نمایندگان مجلس خواستار تعدیل سطح همکاری  ایران با آژانس شدند

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به تردید در عزم اروپایی ها درخصوص برجام، 
خواستار تعدیل سطح همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند.

در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه 1۶۰ نماینده مجلس خطاب به 
رئیس جمهور از سوی هیات رئیسه قرائت شد.

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس پیش از قرائت این بیانیه اعالم کرد که امضاهای 
نمایندگان رو به افزایش است.
در این بیانیه آمده است:

»ب��ا خروج آمری��کا از برجام، دولتمردان ما پیگیر راس��تی آزمایی رفتار دولت های اروپایی 
در ای��ن زمینه هس��تند؛ اگرچه با عنایت به تجارب گذش��ته تردید ج��دی در عزم عملگرایانه  
اروپایی ه��ا وجود دارد، با این حال به عن��وان نمایندگان ملت اعالم می کنیم که دولت موظف 
است ضمن پیگیری مجدانه حقوق ملت، درگیر مسامحه نشود و قانون اقدام متناسب و متقابل 
در اجرای برجام را با عزمی راس��خ اجرا کند و س��طح همکاری های خود با آژانس بین المللی 
انرژی هس��ته ای را متناسب با ش��رایط تعدیل کند و با نصب العین قرار دادن سه اصل اساسی 
سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی یعنی "عزت، حکمت و مصلحت"، روزهای حساس کنونی 

را مبتنی بر حفظ ارزش های اسالمی و انقالبی و منافع ملی مدیریت کنند.
بدون ش��ک نقطه اتکای ملت ایران همواره ذات الیزال الهی بوده و مکر ش��یاطین به خود 

آنها بر خواهد گشت«.


