
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* اقدامات 45 روز اخیر دولت دکتر رئیسی امید را به جامعه بازگرداند. 
امیدی که طی 8 سال در دولت ناکارآمد بسیار کم شد و ثابت گردید 
با اخالص و توکل بر خدا می توان بر مشــکالت فایق آمد. افسوس بر 

8 سالی که با انتخاب غلط به جماعت اشرافی رأی و میدان دادیم.
0915---1713

* چقدر خوب است در راستای فرمایش حضرت آقا، وزارت ورزش به 
ورزشکارانی که با رژیم جعلی و کودک کش از مدال می گذرند، مدالی 

به نام مدال مقاومت اهدا نماید.
0913---0761

* سخنرانی نماینده کشورمان در سازمان ملل فوق العاده انقالبی بود. 
سخنانی از جمله اینکه ما بدهکار بیگانگان نیستیم و یا این جمله که 
آمریکایی ها جای قربانی و قانون شکن را جابجا کرده اند، سالها بود که 

از زبان دیپلمات های ایران در مجامع جهانی شنیده نشده بود.
0911---0049

* منزلی که آمریکای جنایتکار در افغانستان با موشک هدف قرار داد 
و 7 کودک به شهادت رسیدند باید حفظ شود تا توریست ها و... مورد 
بازدید قرار دهند و از مدعی حقوق بشری آمریکا برای جهانیان تصاویر 

این 7 کودک را به نمایش گذارند.
0935---0220

* مطابق نظر متخصصین در هر دو طب جدید و سنتی ترس عامل 
مهم در تضعیف سیستم ایمنی بدن است. بسیار دیده شده که بیمار 
از ترس و نه از بیمــاری فوت کرده غرض اینکه بعضی از برنامه های 
صدا و ســیما مثل اعالم فوتی های کرونایی در چندین نوبت در طول 

شبانه روز بیشتر مردم را می ترساند.
0919---0996

* گویا به نفع مافیای ثروت و قدرت نیست که به شیوه فعلی مدیریت 
شــرکت های خودروساز داخلی دست زده شود فلذا با شروع تحول در 
این حوزه ســر و صدای یک عده بلند خواهد شد. مهم این است که 

نباید مرعوب شد و با قدرت جراحی صورت بگیرد.
0912---2770

* وقتی هزینه باشگاه های فوتبال، دولتی است چرا قراردادها رسانه ای 
نمی شود؟! مگر دانستن حق مردم نیست؟! ثانیاً مگر حقوق کارمندان 

و کارگران یک هزارم درآمد فوتبالیست ها نیست؟!
0916---4958

* چطور عده ای خود را ایرانی می دانند و سرمایه کشور را برای چند 
ریال بیشــتر از کشــور خارج و در امارات و یا ترکیه سرمایه گذاری 

می کنند؟! انسان باورش نمی شود که اینها ایرانی باشند.
0916---2943

* با توجه به این که الحمدهلل با همت دولت دکتر رئیسی در تزریق 
واکســن کرونا، آمارهای فوتی ها کاهش یافته است متأسفانه پارک ها 
باز شــده و افراد همانند ســیزده به در راهی پارک ها می شــوند. از 
مســئولین بهداشت و ستاد کرونا درخواست می شود با حساسیت در 
این خصوص تصمیم بگیرند تا ان شــاءاهلل به ریشــه کنی این ویروس 

منحوس موفق شویم.
0910---1526

* گروهک های تروریســتی داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان و... که 
ادعای کفرستیزی دارند چرا عملیاتی علیه رژیم کودک کش اسرائیل 
غاصب انجام نمی دهند و مســلمانان بی دفاع را در کشورهای ضعیف 

اسالمی منطقه هدف قرار می دهند؟!
0911---0208

* یک جوان 40 ســاله ام که 9 ماه است همسری اختیار کرده ام که 
بــه خاطر درگیر مراحل دریافــت وام ازدواج 70 میلیونی تا به حال 
نتوانسته ام عروسی نمایم. با این سخت گیری هایی که بانک ها اعمال 
می کنند متأسفانه 70-60 درصد جوانان قادر نخواهند بود این وام ها 
را بگیرند. ضامن رسمی چک دار و سفته که، طی این 9 ماه نتوانسته ایم 
پیدا کنیم.  از دولت جهادی که بنابر حل مشکالت دارد انتظار می رود 
این مشکل ضمانت وام ازدواج را تسهیل نماید تا جوانان بتوانند با دل 
خوشی آن را دریافت و تشکیل زندگی دهند و شعار فرزندآوری هم با 

تسهیالت محقق شود تا به یک کشور پیر تبدیل نشویم.
اینانلو- تهران

* مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی از روی کار آمدن آقای رئیسی 
بدجوری به هم ریخته فلذا روزی نیست که با سرمقاله های مغرضانه 

و نیش دار خود به رئیس جمهور کشورمان و دولت جسارت نکند.
0902---3107
* از نمایندگان استان گیالن در مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
پیگیر مسائل و مشکالت عدیده حوزه های انتخابیه خودشان باشند و 

به درد دل موکلین خود برسند.
0911---3134

* مسئولین غربگرای دولت سابق که خرید واکسن از خارج را به تصویب 
FATF ربط داده بودند امروز که شاهد واردات فراوان واکسن به کشور 
بدون تصویب FATF هستیم باید شرمنده باشند و روی نگاه کردن 

به مردم را نداشته باشند.
0915---1382

*  مخالفان واکسن چه در داخل ایران و چه در خارج متوجه باشند 
که موضع آنان فاقد عقالنیت اســت. وقتی شخص اول مملکت طبق 
نظر جامعه پزشــکان و متخصصین اقدام به زدن واکســن و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی می کند باید پذیرفت که تمام جوانب کار مورد 
مالحظه قرار گرفته فلذا جایی برای نگاه افراطی به مسئله باقی نمی ماند.
0915---8110

* بنده هم با این نظر و دیدگاه رئیس محترم مجلس موافقم که فرمودند 
بخشــی از مشکالت کشور ناشی از بی اعتقادی بعضی از مسئولین به 
توانایی حل مشــکل در داخل است. فلذا باید سیستم اداره کشور از 

وجود چنین مدیرانی پاکسازی شود.
0902---3107
* حقوق یک معلم تازه اســتخدام شده آموزش و پرورش 3 میلیون 
و 500 هزار تومان است. 500 هزار تومان این مبلغ را بابت بیمه و... 
کســر می کنند. با 3 میلیون تومان باقی مانده چگونه هم اجاره خانه 

بپردازیم و هم هزینه های جاری زندگی را تا 30 روز تامین بکنیم؟
0911---8495

* وضع عوارض به خودروها و کاالهای وارداتی در طول سالیان گذشته 
با هدف تقویت صنایع داخلی و رســیدن به خودکفایی صورت گرفته 
ولی بعد از گذشت بیش از 40 سال نه تنها به خودکفایی نرسیدیم بلکه 
موجب سودجویی و سوء استفاده برخی از افراد و مدیران گردیده است.
0911---8495

* چرا شهرداری مالیر کوچه شهید علیرضا کشاورزیان و چند کوچه 
مجاور در شــهرک ازنا را آســفالت نمی کند؟ اطراف این کوچه ها را 
آسفالت کرده و این چند کوچه باقی مانده و هرچه پیگیری می کنیم 

نتیجه ای حاصل نشده است.
باقری - مالیر

فایننشال تایمز: اولویت رئيسی
واکسيناسيون و اقتصاد است، نه برجام

یک روزنامه انگلیسی تاکید کرد: اهتمام دولت رئیسی در ایران به 
واکسیناسیون سریع و فوری و همگانی و بازگشت وضعیت کسب وکار 

به شرایط عادی است و عجله ای برای احیای برجام نشان نمی دهد.
فایننشال تایمز در گزارشی به عملکرد چند هفته  اول دولت آقای 
رئیســی پرداخته و نوشت: »یک مرکز واکسیناسیون،یک بیمارستان، 
یک داروخانه و در نهایت یک ســردخانه. اولیــن بازدیدهای مردمی 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، اولویت اصلی دولت او 
را آشکار کرده است: تسریع واردات واکسن کرونا به کشوری که از این 

همه گیری آسیب دیده است.
از زمان آغاز به کار این روحانی 60 ساله در ماه گذشته و جایگزینی 
وی با حســن روحانی رئیس جمهور میانه رو، واردات واکســن افزایش 
چشــمگیری داشته است. رئیسی این تالش جدید را هدایت می کند. 
در این باره ســخنگوی جمعیت هالل احمر ایــران می گوید: »وقتی 
رئیس جمهــور مانند یک فرمانــده در خط مقدم حضور پیدا می کند، 
همه مقامات متوجه می شوند که هیچ بهانه ای برای تاخیر در واردات 

واکسن قابل قبول نیست.«
 او افزود: »اگر ما به دولت قبلی می گفتیم که می توانیم یک میلیون ُدز

وارد کنیــم، پاســخ این بــود »بیایید در هفته آینده به بررســی آن 
 بپردازیم«. اما حاال پاسخ دولت جدید این است که چرا یک میلیون ُدز؟

نمی توانید 10 میلیون ُدز وارد کنید؟«
فایننشال تایمز با بیان اینکه روحانی به جای تاکید بر واردات واکسن، 
بر مذاکرات برجام تمرکز داشــت، می نویسد: در مقابل رئیسی تاکنون 
به نظر می رســد اولویتی بر احیای برجام قائل نیست و تالش خود را 
روی واردات سریع و انبوه واکسن و تسریع در واکسیناسیون متمرکز 

کرده است.
ماه گذشته در بحبوحه خشم رسانه های اجتماعی به دلیل نبودن 
واکسن، رهبر ایران از مقامات خواست »تالش مضاعف« کرده و از »هر 

راه ممکنی« برای تسریع واکسیناسیون مردم استفاده کنند.
یکی از تحلیلگران اصالح طلب گفت: »دولت مطمئنا مذاکرات را 
از ســر می گیرد اما منتظر است تا نتایج واکسیناسیون و تاثیر آنها را 
بر وضعیت اقتصادی ببیند..  )رئیسی( به درستی واکسیناسیون را در 
اولویت قرار داده زیرا ما نمی توانیم پای میز مذاکره بنشینیم، در حالی 

که مردم احساس رنج می کنند.«
»محمدرضا شانه ساز« رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفت: »قبال 
وزارت بهداشت تنها بود، اما اکنون تصمیمات در کمیته واکسیناسیون 
گرفته می شــود و همه موانع بالفاصله در همان جلســات برداشــته 
می شــود... واکسیناسیون به اولویت شــماره یک دولت آقای رئیسی 

تبدیل شده است.«
ایــران تنها در یک ماه گذشــته بیش از 30 میلیــون دوز خرید 
 کرده است. این در مقایسه با 19 میلیون دوز در هفت ماه قبل است.
16.3 درصد از مردم به طور کامل واکسینه شده اند، این در حالی است 
که قبل از به قدرت رسیدن رئیسی این رقم 3.3 درصد بود، دولت قصد 
دارد تا ماه فوریه )بهمن 1400( بیشتر 85 میلیون نفر جمعیت ایران 

را به طور کامل واکسینه کند.
آمریکا و انگليس خيانت کردند

نشریات غربگرا، سانسور!
آمریکا و انگلیس با قاپیدن معامله نظامی 56 میلیاردی فرانســه 
با اســترالیا، از پشــت به این متحد خود خنجر زده اند. اما این خبر و 
بازتاب های فراوان آن، توســط نشــریات غربگرای مدعی اصالح طلب 

سانسور شد و جایی در صفحات اول این رسانه ها نداشت!
ماجرا از این قرار است که چند روز قبل اعالم شد آمریکا و انگلیس 
برای ایجاد ناوگان زیردریایی های با ســوخت هسته ای در استرالیا، با 
این کشــور به توافق رسیده اند. این توافق که به عنوان آکوس معروف 
شده، در حالی اعالم شد که فرانسه برای فروش زیردریایی های دیزلی 

با استرالیا مذاکره کرده بود. بنابراین انتشار این خبر واکنش تند فرانسه 
را به دنبال داشت.

ژان ایو لودریان عملکرد این ســه کشور را »دروغگویی، دورویی، 
تخطی بزرگ از اعتماد، و تحقیر« خواند و امانوئل ماکرون در اقدامی 
بی سابقه، سفیران کشــورش را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. خیانت 
آمریکا و انگلیس، به جز فرانســه، خشم برخی دیگر از اعضای ناتو را 

هم برانگیخته است.
فرانسه فسخ یکجانبه این قرارداد را که »قرارداد قرن« برای صنعت 
این کشــور نامیده می شد و ارزش آن بالغ بر 56 میلیارد یورو بود، به 
منزله »خنجر از پشت« به دست یکی از کشورهای متحد خود قلمداد 

کرده است.
پاریس دیدار وزرای دفاع فرانسه و انگلیس که قرار بود هفته آینده 
برگزار شــود را به صورت یک طرفه لغو کرد. فرانســه غیر از احساس 
خیانت سیاســی، از اینکه از یک قرارداد اقتصادی پر ســود آن هم در 

شرایط رکود سخت اقتصادی محروم شده، عصبانی است.
روزنامه های سوئیسی نوشتند مکرون ممکن است همه رویدادهای 
مهم دیپلماتیک با ســوئیس را تا فصل تابســتان سال آینده لغو کند. 
دلیل این تصمیم خشم مکرون از مخالفت سوئیس با خرید جنگنده های 

رافائل ساخت فرانسه اعالم شده است. 
شبکه فرانس ۲4 درباره این رویداد گفت: عاقبت اعتماد به آمریکا 
همین است. آمریکا از پشت به فرانسه خنجر زد. توافقنامه جدید آمریکا 
با انگلیس و استرالیا نشان می دهد که بایدن با ترامپ هیچ فرقی نمی کند 
و باید برای فرانسه درس عبرتی شود که دیگر به آمریکا اعتماد نکند. 

این ضربه ای بزرگ به اقتصاد فرانسه است.
حاال محافل فرانسوی می گویند آمریکا دروغگو و غیر قابل اعتماد 
نیست و بایدن، همان ترامپ است و تنها تفاوتش، داشتن توییتر است.

آنچه در این میان قابل تامل است، اهتمام نشریات غربگرای مدعی 
اصالح طلبی برای سانسور و کتمان این خیانت بزرگ آمریکا و انگلیس 
به یک متحد نزدیکشــان است. این نشریات البته در ماجرای خیانت 
آمریکا و انگلیس به دولت غربگرای اشرف غنی هم سیاست بی اعتنایی 
و کتمان و سانسور را در پیش گرفتند و حال آنکه اگر بی غرض و مرض 

بودند و صداقت داشتند، باید عبرت ها را بازخوانی می کردند.
نمره مردودی برخی دستگاه های اجرایی

در زمينه تسهيل کسب وکار
نظرســنجی از دویســت فعــال اقتصادی نشــان می دهد برخی 
دستگاه های اجرایی در دولت روحانی، نمره مردودی در حوزه تسهیل 

کسب وکار محسوب می شوند.
بــه گزارش روزنامــه دنیای اقتصاد، رضایت فعــاالن اقتصادی از 
عملکرد دستگاه های اجرایی کاهش یافت. نتایج سومین گزارش ملی 
اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد نمره ۲هزار فعال اقتصادی به عملکرد 
بانک مرکزی بسیار پایین است. این نهاد در گزارش سال 99 اتاق ایران 
نمره ضعیف 7/09 را کســب کرده است. در عین حال شهرداری      ها با 
نمره 6/54 و نیز ســازمان تامیــن اجتماعی با نمره 5/۲0 در رده   های 

بعدی بدترین سازمان ها از منظر این شاخص قرار دارند. 
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب 
و کار که پیش تر نیز در ســال های 1397 و 1398 انجام شــده بود 
ســعی در ارزیابی اثر 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد عمومی روی 
فعالیت اقتصادی در کشــور دارد و از همیــن مجرا، وضعیت محیط 
کســب وکار ایران را مورد پرســش قرار می دهد. در این بررسی بانک 
مرکزی بدترین نمره را دارد که فاصله   ای حدودا سه نمره   ای با میانگین 
کلی کشــور دارد. نکته جالب ماجرا بدتر شدن سطح رضایت فعاالن 
 کسب وکار از بانک مرکزی در سال 1399 بوده که طی یک سال حدود

 0/36 درصد شــدت گرفتــه و از رقم 6/73 در ســال 1398 به عدد
7/09 در سال گذشته رسیده است.

در عین حال شــرایط شهرداری   ها نیز خوب نیست. نمره این نهاد 
عمومی نیز نسبت به نمره معمول دستگاه ها فاصله بسیاری دارد و همین 
عامل از نارضایتی گسترده مراجعان به این نهاد حکایت دارد. مقرره   های 
بسیار زیاد و شیوه غیرشفاف طی شدن مسیر دریافت مجوزهای فعالیت 
احتماال از اصلی   ترین دالیلی است که موجب شده تا این نهاد نمره خوبی 
در ســال 1399 نگیرد. نمره شهرداری   ها در کشور طی تنها یک سال 
حدود 0/5 درصد بد شده که رقم قابل توجهی است. مرور جدولی که 
در گزارش اتاق ایران وجود دارد نشان می دهد دو نهاد گمرک و وزارت 
صمت از جمله ســازمان هایی هستند که با 5/ 0درصد افزایش نمره، 
از نظر حادتر شدن شرایطی که برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده   اند، 
رکورددار بوده و با وضعیت شهرداری   ها در کل سال 99 همراستا هستند.

اتــاق بازرگانــی ابراز امیــدواری کــرده نتایج این طــرح بتواند 
میزان پاســخگویی دســتگاه های اجرایی در قبــال عملکرد خود در 
جهت بهبود فضای کســب وکار را افزایش داده، موجب دســتیابی به 
 محیطی مناســب برای ســرمایه گذاری و انجام کسب و کار در کشور 

شود.
نتيجه 8 سال بزک دولت برجام:

»فعال غم  نان داریم«!
سایت کارچاق کن دولت روحانی و برجام در طول 8 سال گذشته، به 
گوشه ای از میراث ناکارآمدی های دولت مدعی تدبیر و امید اذعان کرد.

عصر ایران که قصد داشــته دولت ســیزدهم را از ایده های بزرگ 
منصرف کند، می نویسد: رئیس جمهور رئیسی و تیم اقتصادی او برای 
حل مشکالت کشور وعده های بسیاری دادند که یکی از مهم ترین آنها 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. اتفاقی که اگر بیفتد 

یک امر بسیار پسندیده است.
این ســایت در عین حال می افزاید: »بهتر اســت دولت سیزدهم 
برای آغاز کار، سنگ بزرگ بر ندارد که سنگ ریزه های بسیاری جلوی 
پای مردم افتاده است که برداشتن آنها صد دعای خیر به همراه دارد.
بسیاری از مردم امروز مشکالت روزمره دارند و در تامین معیشت 
خود مانده اند. قیمت ها اگر در مســابقات صخره نوردی جهانی شرکت 
می کردند، قطعا رکوردی عجیب را به نام خود می زدند. چشمت را که 
بر می گردانی قیمت یک کاال باال رفته است. نکته جالب این است که ما 
فقط باال رفتن قیمت ها را می بینیم و خبری از پایین آمدن آنها نیست. 

گویی که آن باال خوش آب و هوا تر است.
خودمانیم، اغیار که این یادداشت را نمی خوانند؛ بخشی از مردم زیر 
خط فقر زندگی می کنند و فعال آرزوی شــان داشتن رساندن یک ماه 
مالی به آخر است. خیلی ها به واسطه گرانی، دیگر توان خرید گوشت 
و مرغ را ندارند. بماند که بخشــی حتی دیگر نمی توانند از پس خرید 

تخم مرغ و سیب زمینی هم برآیند.
مثال چقدر بهتر بود یکی از اولین دستورات رئیس جمهور به بانک ها 
که در عصر کرونا، مثل بختک به خاطر یکی، دو قسط عقب افتاده به 

روی زندگی مردم نیفتند و زنگ پشت زنگ نزنند.
وقتی کســی دچار خونریزی است، ابتدا ســعی می کنند جلوی 
خونریزی را بگیرند و بعد به سراغ درمان و به ثبات رساندن وضعیت او 
بروند. زندگی ما هم همین است. بهتر است ابتدا جلوی خونریزی که 
همان گرانی و تورم است را بگیرند و بعد به سراغ کارهای دیگر بروند.
طبقه متوسط در ایران در حال نابودی است. کم کم جامعه به دو 
دسته داراها و ندارها تقسیم می شود. البته همین دسته ندارها هم خود 
به چندین دسته دیگر تقسیم می شود که مجال آن در این نوشتار نیست.

کارهای بزرگ و فیل هوا کردن را بگذارید برای زمانی که مشکالت 
معیشتی مردم حل شده است. فعال غم نان داریم«.

اعتراف پایان این سایت بزک کننده سوءمدیریت دولت روحانی در 
گذشته، در حالی است که مدعیان تدبیر و امید وعده داده بودند، چنان 
رونقی به اقتصاد بدهند و مردم را از درآمد سرشار سازند که نیازی به 

پول ناچیز یارانه نداشته باشند!

طی هفته های اخیر جریانی در کشــور به دنبال بسترسازی برای 
بازگشت شرکت های بدسابقه کره ای به بازار لوازم خانگی ماست. این 
جریان با بهره گیری از بازوهای رســانه ای خود مشغول القای شبهاتی 
در میان افکار عمومی است تا زمینه را برای برگشت بی دردسر و حتی 
پرســود کره ای ها به بازار ایران فراهم کند. این شبهات که به صورت 
سریالی در برخی رسانه های مکتوب مجازی و کاغذی بازپخش می شود 
عبارتند از  تردید در توان تولید داخلی! بی کیفیت بودن تولیدات ایرانی! 
رقابتی نبودن بازار لوازم خانگی در نبود دوقلوهای کره ای! از دست رفتن 

فرصت طالیی برای آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره! و... . 
پیش از پاسخ به این شبهات، الزم است بدانیم گردش مالی صنعت 
لوازم خانگی در ایران ساالنه بین 6 تا 8 میلیارد دالر برآورد می شود. 
طبیعی است این گردش مالی باال برای شرکت های خارجی بسیار جذاب 
بوده و آنها به راحتی حاضر به چشم پوشی از این بازار پرسود نیستند. در 
همین رابطه، سال 94، حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن صنفی کارآفرینان 
ایران گفته بود: »بازار ایران برای تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی 
بعد از آمریکا دومین بازار جهان اســت و سود زیادی برای شرکت های 
تولیدکننده دارد. واردات لوازم خانگی 7 برابر واردات خودرو اســت و 
هیچ کاالی صنعتی به اندازه لوازم خانگی به کشور وارد نمی شود.« این 
وضعیت به خوبی نشان می دهد چرا کره ای ها با وجود دوبار بدعهدی با 
ملت ایران طی 10 سال اخیر و نیمه کار گذاشتن تمامی قول و قرارهایشان 
برای پیشبرد صنعت لوازم خانگی کشورمان باز هم نمی خواهند دست از 
سر ما بردارند و به عناوین مختلف پیگیر تصاحب دوباره بازار پرمنفعت 
ما هســتند.هرچند آنها حتی پس از  ترک ایران در سال 97 بازار ما را 
رها نکردند و این بار از طریق قاچاق و دو شــرکت مثال ایرانی که حتی 
اسم شان هم به مشابه خارجی نزدیک است به مونتاژ و فروش کاالهایشان 
در ایران پرداختند. چشم بادامی ها با این کار هم از جریمه های آمریکا 
مصون ماندند و هم از پرداخت عــوارض گمرکی اندکی که به ما بابت 

واردات رسمی   کاالهایشان می دادند فرار کردند.
جالب اینکه مقامات کره ای هم تلویحا به رها نکردن بازار ایران پس 
از سال 97 اذعان دارند از جمله قائم مقام سفیر کره در تهران اخیرا با  
اشاره به خروج سامسونگ و ال جی از کشور گفته »ما)پس از این خروج( 
دفاتر خود را در تهران باز نگه داشتیم و کارمندانمان در تهران ماندند!« 
حاال کره ای ها که بیش از 7 میلیارد دالر پول مردم ما را ســه سال 
است به بهانه تحریم های آمریکا در بانک هایشان بلوکه کرده و سودش را 
می خورند و در واکنش به اعتراض ما هم صرفا می گویند »اینکه نمی توانیم 
7 میلیارد دالر ایران را بدهیم بسیار غم انگیز است!« این روزها بی آنکه 
به روی مبارکشان بیاورند مقامات سفارت خود را به شدت فعال کرده اند 
تا با رایزنی های متعدد راه را برای حضور مجدد شرکت هایشان در ایران 
هموار کنند؛ از گفت وگو و ارتباط گیری با رسانه های داخلی گرفته تا البی 

با مقامات ذی ربط و... . 
بیان این مقدمه نســبتاً طوالنی به دو دلیل ضروری بود اول اینکه 
اهمیت بازار پرسود لوازم خانگی ایران را نشان می داد و به مسئوالن و 
فعاالن صنعت یادآوری می کرد که در کشور هم پول هست و هم مشتری 
دست به نقد، اگر مرد میدان کار و عمل هستید فرصت را غنیمت شمارید 
و با رونق چرخ های داخلی صنعت بگذارید این پول ها به جیب کارگران 
و تولیدکننــدگان داخلی برود تا بیگانگان. دیگر اینکه رقبای خارجی 
معطل کم کاری ما نمی مانند و از هر فرصتی ولو کوچک بهره می گیرند 

تا بازار 85 میلیونی ایران را علی رغم سوءسابقه شان به چنگ آورند. 
اما پاسخ به برخی شبهاتی که در صدر این نوشتار آمد: 

1- شاید عده ای نگرانند در نبود شرکت های خارجی، تولیدکنندگان 
داخلی توان چندانی برای پرکردن خأل آنها را ندارند و کاالی مورد نیاز 

مشتری به قدر کافی تولید نمی شود.
در پاسخ به این ادعا کافی است اوال سری به بازار لوازم خانگی بزنیم 
و حجم انبوه کاالهای ایرانی را آن هم در محصوالتی با ساختار به ظاهر 
پیچیده فنی مثل یخچال فریزر، تلویزیون های نسل جدید و کولرگازی 
و... به عینه مشــاهده کنیم ثانیا آمارهای رسمی ، کاماًل نگرانی فوق را 
رد می کند. طبق اعالم وزارت صمت، سال گذشته بیش از 15 میلیون 
دســتگاه لوازم خانگی در کشور تولید شد که نسبت به سال 98 رشد 
78 درصدی داشته است. معاون امور صنایع وزارت صمت این افزایش 
تولید را با وجود محدودیت های پیش روی بخش تولید دانسته و دلیل 
آن را هم خروج برندهای خارجی از ایران و تکیه تولید کنندگان داخلی 
بر ظرفیت های بومی  اعالم کرده است. صادقی نیارکی همچنین از رشد 
88 درصدی تولید یخچال و فریزر خبر داده و گفته »محصوالت پرمصرف 
در این صنعت نظیر ماشین لباسشویی و تلویزیون بیش از 70 درصد رشد 
تولید داشته است«. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم 10 اسفند 
سال 99 گفته بود: »وضعیت تولید لوازم خانگی طی دو سال اخیر بسیار 
صعودی بود و میزان تولید سال 99 در مقایسه با10 سال گذشته بی سابقه 
بوده است؛ خروج برندهای خارجی و توسعه ظرفیت های کشور از جمله 

عوامل رشد تولید بوده اند«.
نکته مهم در اظهارات مســئوالن فوق اینکه هر دوی آنها خروج 
شرکت های خارجی را عامل تعیین کننده در رشد چشمگیر تولیدات 
داخلی دانســته اند و این یعنی اینکه تا پیــش از خروج کره ای ها از 
بــازار لوازم خانگی، تولیدکنندگان ایرانــی اصال مجالی برای نمایش 
توانمندی هایشان نداشته اند و حداکثر تولیدشان بخاری گازی و اجاق 
گاز بوده اســت اما فرصت طالیی سه سال اخیر که از نعمت تحریم)!( 
حاصل شد موجبات شکوفایی اســتعدادهای بی نظیر تولیدکنندگان 
بومی  را فراهم آورد و ســبد متنوعی از لــوازم خانگی ایرانی را پیش 

چشم مشتریان قرار داد. 
2- برخی معتقدند در نبود شرکت های کره ای بازار لوازم خانگی ما 
مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و پویایی را از این صنعت گرفته است. 
اوال این ادعا آن قدر بی پایه است که حتی حامیان دوقلوهای کره ای 
در ایران هم خالف را می گویند. نعمت زاده وزیر صمت دولت نخســت 
روحانی با انتقاد از وجود بیش از 100 برند داخلی در صنعت تولید لوازم 
خانگی در کشــور مدعی شده بود »با 100 برند نمی توانیم در بازارهای 
جهانی حضور موفقی داشته باشیم«. بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز 
محدود به یکی دو تا تولید کننده نیست که در نبود خارجی ها انحصار 
در این حوزه شکل بگیرد. ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید 
لوازم خانگی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال جی نیست؟ چطور 

انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!
3- عده ای می گویند، نبود شرکت های کره ای در بازار لوازم خانگی 
باعث افت کیفیت کاالهای ایرانی می شود و برای رشد کیفی کاالهای 
ایرانی باید حتما به آنها اجازه حضور بدهیم. جالب اینکه سفارت کره 
نیز در تماس با رسانه ها این ادعا را مطرح کرده و به آن دامن زده است.
اوال تجربه دو دهه حضور شرکت های خارجی در بازار لوازم خانگی 
ایران به خوبی ثابت می کند آنهــا اقدام چندانی برای ارتقای کیفیت 
محصوالت داخلی و انتقال دانش فنی به تولیدکنندگان بومی  نکرده اند 
زیرا ایرانی ها را رقبای خود می دانستند و می دانند و شبانه روز تبلیغات 
 می کردند که مــردم فقط جنس کره ای بخرند. بودجه تبلیغاتی همین

 دو برند کره ای فقط در سال 94 بیش از 6 هزار و 800 میلیارد ریال اعالم 
شــد که نشان می داد چه سرمایه گذاری هنگفتی برای از میدان به در 

کردن رقبای خود در ایران کرده اند.
ثانیا برخالف ادعای مطرح شــده، کیفیت برخی محصوالت ایرانی 
آن قدر باالست که قابلیت صادرات به سایر کشورها را پیدا کرده تا حدی 
که طبق اعالم وزارت صمت »پارســال 200 میلیون دالر صادرات لوازم 
خانگی داشتیم که این رقم در سال جدید 600 میلیون دالر هدف گذاری 
شده است.« یقینا مشتریان خارجی که مشکل پسند هم هستند برای 
جنس بی کیفیت پول نمی دهند و اگر کاالهای ایرانی قابلیت های روز دنیا 
را نداشت سراغش نمی آمدند. البته کسی منکر ارتقای روزافزون کیفیت 
تولیدات داخلی نیست و اتفاقا بسیاری از تولیدکنندگان نیز با همین 
هدف، سراغ شرکت های دانش بنیان ایرانی رفته و با انعقاد قراردادهایی 
 پیگیر افزایش کیفیت شــان هستند اما این مسئله نباید بهانه ای برای 
باز کردن دروازه های کشور به روی واردات بی رویه کاالهای مشابه داخلی 
باشد که سال ها ریشه تولید ایرانی را زده بود. طبق آمارهای رسمی  با 
هزینه واردات یک  ســال لوازم خانگی می توان 3 میلیون شغل ایجاد 
کرد که معنای دیگر آن شاید این باشد با واردات یک سال لوازم خانگی 

میلیون ها فرصت شغلی از دست خواهد رفت.

خیز دوباره ُكره ای ها 
برای كالهبرداری

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۴ صفر ۱۴۴۳ - شماره 22۸۴۷

اسالمی در نشست آژانس در وین: 

آمریکا باید به شکل موثر و قابل راستی آزمایی
همه تحریم ها را لغو كند

اتحادیه اروپا: 

لغو تحریم ها علیه ایران
بخش حیاتی برجام است

رئیس  سازمان انرژی اتمی در 
شصت و پنجمین کنفرانس عمومی 
از  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
آژانس خواســت از سیاسی کاری 
آن  زمان  کرد:  تصریح  و  بپرهیزد 
فرارسیده که آمریکا سیاست های 
غلط خود را اصالح کرده و در ابتدا 
همه تحریم ها را به شیوه ای عملی، 
موثر و قابل راستی آزمایی لغو کند.

محمد اسالمی معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه 
در شصت و پنجمین کنفرانس عمومی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی حضور 

یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی کــه به همراه هیئتی از جمله 
کاظم غریب آبادی نماینده دائم ایران 
در آژانس و بهــروز کمالوندی معاون 
و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در 
این نشست حضور یافت، گفت: بسیار 
خوشــبختم که به عنوان رئیس جدید 
 ســازمان انــرژی اتمــی ایــران، در 
شصت و پنجمین نشست سالیانه آژانس 

بین المللی انرژی اتمی حضور دارم.
اسالمی با بیان این که روند غیرقابل 
اجتناب و تقاضای روزافزون انرژی که 
برای توســعه پایدار یک الزام جدی به 
شمار می رود، با چالش هایی روبروست، 
اظهار داشت: جامعه جهانی می بایست 
با گام های دســته جمعی به مشکالت 

پیش رو در این زمینه رسیدگی کند.
وی بیان کرد: آژانس، بر اســاس 
اساسنامه خود موظف به یاری رساندن 
بدون تبعیض به کشــورهای عضو، در 
توسعه بهره برداری صلح آمیز از انرژی 
هسته ای اســت. با توجه بــه نیازها و 
اولویت کشــورها، آژانــس همچنین 
می بایست نسبت به تقویت حوزه های 
همکاری فنی مبــادرت ورزد و بر این 
اساس، به کشورهای عضو در رسیدن 
بــه اهداف توســعه پایــدار از طریق 
توزیع دانــش، تجربه و انتقال فناوری 
و تجهیزات، بــدون هرگونه تبعیض و 
سیاسی کاری، مســاعدت و همراهی 

کند.
 شکست سیاست
 فشار حداکثری

معاون رئیس جمهور خاطرنشــان 
کرد: برنامــه جامــع اقدام مشــترک 
)برجام( که با هدف رفع موانع پیشرفت 
توســط جمهوری اسالمی ایران توافق 
شــد یک نمونــه بارز از حســن نیت 
جمهوری اسالمی ایران است که ایاالت 
متحده آمریکا با بی توجهی کامل نه تنها 
به آن عمــل نکرد، بلکه با به کارگیری 
سیاست های یکجانبه گرایی مفاد برجام 

و قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل را نقض کرد و از آن خارج شــد. 
سیاست به اصطالح »فشار حداکثری« 
نیز به شکست انجامید و دولت آمریکا 
راهی ندارد به غیر از اینکه اعتیاد خود 
به تحریم های یکجانبه را ترک کند و 

به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
بــه گزارش فــارس، وی در ادامه 
گفــت:  در ایــن زمینه، تنهــا پس از 
حدود دو سال و نیم از گسترش مداوم 
توســط  اقتصادی  فراگیر  تحریم های 
ایاالت متحده و عــدم انجام اقدامات 
عملی از ســوی ســه کشــور اروپایی 
و اتحادیــه در اجــرای تعهدات خود، 
مجلس شــورای اسالمی ایران در دوم 
دسامبر ۲0۲0 قانونی را تصویب کرد 
که بر اساس آن، دولت موظف شد در 
صورت تداوم عدم پایبندی مشــارکت 
کنندگان توافق ظــرف دو ماه پس از 
الزم االجرا شــدن قانون اجرای کلیه 
فعالیت های راســتی آزمایی و نظارت 
فراتر از موافقتنامــه جامع پادمان در 

ایران را متوقف کند.
اســالمی اضافه کرد: اکنون زمان 
آن فــرا رســیده که ایــاالت متحده 
سیاست های غلط خود را اصالح کرده 
و در ابتدا همه تحریم ها را به شیوه ای 
عملــی، موثر و قابل راســتی آزمایی 

لغو کند.
مذاکرات نتیجه محور

 وی بیــان کرد: آیــت اهلل دکتــر 
رئیس جمهور  رئیســی،  ابراهیم  سید 
محترم جمهوری اسالمی ایران، اعالم 
کرده اند که دولــت خواهان مذاکرات 
نتیجه محور، با هدف برداشــته شدن 
فشــارها و تحریم های ناعادالنه علیه 

ملت ایران است.
رئیس  سازمان انرژی اتمی اضافه 
کرد: ایــران همواره با آژانس همکاری 
کرده است، در عین حال الزم است که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از سیاسی 
کاری بپرهیزد و استقالل، بی طرفی و 

حرفه ای بودن خود را حفظ کند.

وی گفت: همانطور که در چندین 
تصمیــم و قطعنامه مصوب کنفرانس 
عمومی بیان شــده اســت، حمله به 
تاسیسات هســته ای که برای اهداف 
صلح آمیز استفاده می شــود، مغایر با 
قوانین بین المللی است و همه حمالت 
مسلحانه به تاسیسات هسته ای دارای 
کاربــرد صلح آمیز، بایــد به صراحت 

ممنوع شود.
اســالمی یادآور شــد: متأسفانه 
بی عملــی ســازمان ملــل و آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در برخورد با 
اقدامات تروریستی علیه تاسیسات صلح 
آمیز هسته ای، متجاوزان را تشویق به 
ادامــه و حتی نقض اساســی ترین و 
بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل و 
منشور سازمان ملل متحد کرده است.

وی تصریح کرد:  بســیار ضروری 
است که آژانس فوراً به این موضوع توجه 
کند تا هم از تاسیسات هسته ای در برابر 
چنین اقدامات یا تهدیدهایی محافظت 

و هم از اعتبار خود صیانت کند. 
رئیس  سازمان انرژی اتمی اضافه 
کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که راه حل 
اصلی برای تهدیدهای موجود ناشــی 
از ســالح های هســته ای، خلع سالح 
هســته ای کامل و قابل راستی آزمایی 
است. ما خواســتار اجرای کامل ماده 
ششــم ان.پی.تی هســتیم و از اینکه 
کشورهای دارای ســالح هسته ای بر 
حفظ زرادخانه ها و سیستم های انتقال 
خــود مصمم هســتند و برخی از آنها 
به طــور جدی به دنبال بروزرســانی 
 آنهــا می باشــند، عمیقا ابراز تاســف 

می کنیم.
برنامه هسته ای مخفی نظامی 

رژیم صهیونیستی
رئیس  سازمان انرژی اتمی در ادامه 
سخنرانی خود ادامه داد: ایران به عنوان 
مبتکــر ایجاد منطقه عاری از ســالح 
هسته ای در خاورمیانه از سال 1974، 
نگرانی جدی خود را از برنامه هسته ای 
مخفی نظامی رژیم صهیونیستی بیان 

تصویب  علیرغم  متأســفانه،  می دارد. 
قطعنامه کنفرانس بازنگری NPT در 
ســال 1995 و همچنیــن برنامه های 
اقدام بعدی آن در ســال های ۲009 
و ۲010، ایــن رژیم هنــوز فعالیت ها 
و تاسیســات هســته ای خود را ذیل 
موافقتنامه جامــع پادمان آژانس قرار 
نداده، اقدامات تروریســتی خود علیه 
تأسیسات صلح آمیز هسته ای را ادامه 
داده، دانشــمندان هســته ای را ترور 
کــرده و بدین طریــق، ثبات و امنیت 
منطقه و یکپارچگی و اعتبار NPT و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را به خطر 

انداخته است.
 اسالمی همچنین بیان کرد: ایمنی 
هســته ای همیشه جزو اولویت های ما 
بــوده و از این رو، برای تقویت مقررات 
ایمنــی مرتبط اهمیت زیــادی قائل 
هستیم. جمهوری اسالمی ایران مجددا 
تأکید می کند که مســئولیت ایمنی و 
امنیت هسته ای به طور کامل بر عهده 

دولت های عضو است.
وی گفت: در مورد امنیت هسته ای، 
معتقدیــم اقدامات اتخاذ شــده نباید 
مانــع همکاری بین المللــی در زمینه 
فعالیت هــای صلــح آمیز هســته ای 
شــود و مســئولیت های تعیین شده 
 آژانــس را ذیل برنامــه همکاری فنی 

تضعیف کند.
اسالمی افزود: در خاتمه، امیدواریم 
به روزی برســیم که شــعار »استفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه 
و سالح هسته ای برای هیچ کس« در 
سراســر جهان رسمیت یافته و محقق 
شــود. تحقق این پیــام، نقش انرژی 
هســته ای در ایجاد صلح، سالمتی و 
رفاه در سراسر گیتی را برجسته کرده 

و بدان شتاب بدهد.
اتمــی  انــرژی  رئیس ســازمان 
می خواهم  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
به این نکته اشــاره کنم که ایران مهد 
تمدن ها و کشوری دوستدار صلح است 
که به لحاظ تاریخی به فناوری و علوم 

در سراسر جهان یاری رسانده است. 
در این چارچــوب، ما برای دنبال 
کــردن فعالیت ها و برنامه هســته ای 
کامال صلح آمیز خود مصمم هســتیم 
و همانگونه که توســط رئیس جمهور 
کشــورمان، در طی نشســت ســران 
شــانگهای در 17 ســپتامبر ۲0۲1، 
بیان شــده »هیچ موضوعی نمی تواند 
فعالیت هــای صلــح آمیز هســته ای 
ایــران را کــه در چارچــوب مقررات 
 بین المللــی انجــام می شــود، دچار 

توقف کند.« 

اعتراف  با  اروپا  اتحادیه  نماینده 
آمریکا  یکجانبه  خــروج  عواقب  به 
از برجام تصریح کرد برطرف شــدن 
تحریم ها، بخش حیاتی این توافق به 

شمار می رود.
آنزه لوگار، وزیر امور خارجه اسلوونی 
روز دوشنبه بیانیه مشترک کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا را در شصت وپنجمین نشست 
مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

که در وین جریان دارد، قرائت کرد.
وی بیان داشت: اتحادیه اروپا در این 
مقطع حســاس پایبندی خود را به برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجــام( و حمایت 
از اجرای کامــل و موثر آن اعالم می کند. 
اتحادیه اروپا همچنین به مســائل مرتبط 
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال 
دوباره تحریم ها اعتراف می کند. وزیر خارجه 
اسلوونی خاطر نشان کرد که رفع تحریم های 
برجامی، در کنار اجرای کامل و قابل راستی 
آزمایی تعهدات ایران، بخش مهمی از این 
توافق به شــمار می رود. وی بدون اشــاره 
به بدعهدی طرف هــای اروپایی در اجرای 
تعهــدات برجامی این ادعــای تکراری را 
مطــرح کرد که اتحادیــه اروپا به تعهدات 
خود در برجام از جمله رفع تحریم ها عمل 
کرده است. این سیاســتمدار اسلوونی در 
بخش دیگری از اظهاراتش نگرانی اتحادیه 
اروپا نســبت به کاهش تعهدات برجامی از 
سوی ایران و درخواست برای اجرای کامل 
این توافق از ســوی تهــران را تکرار کرد. 
وی از ایران خواســت تا برای حل مسائل 

باقی مانــده در زمینه توافقــات پادمانی با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل 

همکاری کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا 
از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق 
عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده 
می دادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را 
جبران می کنند، فرصت دهد تا برای تحقق 
این وعده تالش کنند. اما پس از گذشت یک 
سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم 
کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به 
وعده هایشــان عمل نکرده اند، در چند گام 
تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. 
کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق 
هسته ای برجام صورت می گرفت. » لوگار« 
عنوان کــرد که اتحادیه اروپا از تالش های 
فشرده دیپلماتیک در چارچوب کمیسیون 
مشترک برجام و تماس های صورت گرفته 
از ســوی نماینده عالــی اتحادیه به عنوان 
هماهنگ کننده برجام با ســایر طرف های 
مرتبط حمایــت می کنــد. وی بر همین 
اســاس گفت: از سرگیری مذاکرات )وین( 
با نگاه بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام 
و دورنمای اجرای کامل این توافق از سوی 
ایران بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت 
اســت. به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان کشــوری مســئولیت پذیر 
بارها اعالم کرده اســت که در صورت لغو 
تمام تحریم های آمریکا به نحوی که قابل 
راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در 

برجام باز می گردد. 

گفت و شنود

پوست بُز !
گفت: سایت حق العمل کار جماران، کیهان را متهم کرده است که برخالف 

! نظر امام خمینی)ره( از » خالفت اسالمی« ! دفاع کرده است
گفتم: کی ؟ کجا ؟ ... کیهان که برخالف سایت غربگرای جماران به 
دفاع از خط حضرت امام)ره( و جمهوری اسالمی شهرت واقعی دارد !

گفت: در یکی از یادداشت های کیهان آمده است که » طالبان طی دو دهه 
گذشته برای جلب نظر ایران به فراخوان امام خمینی مبنی بر حرکت مسلمان ها 
به سمت تشکیل حکومت های مستقل از  قدرت های سلطه طلب خارجی و نیز 

مقابله با مفسدین داخلی استناد کرده است«!
 گفتم: اوالً از کجای این جمله » خالفت اســالمی«! در می آید؟! 
ثانیاً؛ مگر حضرت امام)ره( طرفدار حکومت مستقل و مبارزه با مفسدان 

؟! نبوده است
! همین که کیهان نوشــته حضــرت امام طرفدار حکومت  گفت:  ای عوام
مستقل و مبارزه با سلطه خارجی بوده، آه از نهاد این سایت درآورده است! از 
! و  جماعت کاسه لیس غرب که اصرار داشتند امام مخالف مرگ بر آمریکا بوده
استقالل معنی ندارد! و ... چه انتظاری داری که از این مسائل سر در بیاورد؟!

گفتم: ایول! یارو زنگ زد به مطب دکتر متخصص پوست و پرسید؛ 
؟ گفت؛ بله بفرمائید. گفت؛ چند تا   شــما متخصص پوست هســتید

؟! پوست بُز دارم، چند می خری

درگذشت همکار 
با نهایت تأسف مطلع شــدیم همکارمان آقای حاج عبداهلل قانع پور 
 در دفتر نمایندگی کیهان در خمینی شــهر دارفانی را وداع گفته است. 
ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.


