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آیا میتوان به توافق هسته ای خوشبین شد؟
دكتر  قدير گلكاريان

س��رانجام بعد از سفر آقای جوزف بورل، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به تهران و روی 
میز نهادن راهکاری رضایتمند برای هر دو طرف، مذاکرات هسته ای بار دیگر بعد از مدتهای نسبتاً 
طوالنی هفته پیش از س��ر گرفته ش��د. هر چند در ایام تاسوعا و عاشورا دیدارها متوقف شده است 
ولی بر اساس اخبار منتشر شده در سایتهای خبرگزاریهای رسمی، گویا طرفین به نقطه مشترکی از 
دیدگاههای مورد مذاکره رسیده و متن توافق هم حاضر شده است تا طرفین ضمن مشاوره و اخذ 

دستورات قطعی از پایتختهایشان چند روزی فاصله انداخته اند. 
همانطور که گفته شد مذاکره کنندگان کشورمان، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا پس از چند ماه 
توقف، مذاکرات غیرمستقیم بر سر توافق هسته ای تهران را از سر گرفتند. مذاکره کنندگان ارشد در 
مذاکرات مجدد برای احیای توافق هسته ای 2015 ایران با کشورهای اروپایی و ایاالت متحده نشان 
دادند که نس��بت به امکان دستیابی به توافقی برای اعمال محدودیت بر غنی سازی اورانیوم تهران 
خوشبین هستند و همینطور اظهاراتی که از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی در کشور بیان شده، 

حکایت از برداشته شدن گامهای مثبت در رسیدن به نتیجه نهایی است.
با این مقدمه به نظر میرسد که این بار گویا حرکت رو به جلو تا حدودی سرعت گرفته است. از 
این رو س��ئوال اینجاس��ت که با وضعیت فعلی میتوان به توافق هسته ای خوشبین بود یا نه؟ اصاًل 
طرفین جدیتی برای رس��یدن به توافق خواهند داشت و چه پارامترهایی دلیل موثر در رسیدن به 

توافق است؟
میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه، روز یکشنبه این هفته، چهار روز پس از مذاکرات، به خبرنگاران 
در خارج از کاخ کوبورگ وین گفت: "ما پنج دقیقه یا پنج ثانیه از خط پایان فاصله داریم. او افزود 

که تنها سه یا چهار مسئله باقی مانده است که حل شود.
اولیانوف این مطلب را نیز بیان داشت که رسیدن به توافق و قبول شرایط مورد قبول طرفین برای 
روسیه نیز بسیار اهمیت دارد و نکات مورد بحث هم برای طرف ایرانی و هم آمریکایی از حساسیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. البته از بیان این نکته نیز ابایی نداشته و افزود که نمیتواند تضمین بدهد 
که یقین و مطلق به توافق خواهند رسید ولی اینکه مذاکرات در مسیر درستی حرکت میکند، یک 
واقعیت انکار ناپذیر اس��ت. انریکه مورا، مذاکره کننده ارش��د اتحادیه اروپا نیز بیان داشته است که 
نس��بت به پیشرفت مذاکرات کاماًل خوش بین اس��ت. حتی وی در مصاحبه ای با نمایندگان رسانه 
های داخلی کشورمان ابراز داشته است که: "برای رسیدن به توافق نهایی در حال پیشرفت هستیم 

و من انتظار دارم به زودی مذاکرات را به پایان برسانیم."
این در حالی است که آمریکا بار دیگر در اثنای آغاز مجدد مذاکرات در وین، مثل همیشه دست 
ب��ه ماجراجوی��ی جدید و عرض اندام ویژه و عادی خودش زد و برای اینکه پیامی به ایران بدهد که 
از فشارهای تحریمی دست بر نخواهد داشت، در ساعاتی که مذاکرات شروع نشده بود، تحریم های 
جدیدی علیه بخش خصوصی و شرکتهای خارجی که با ایران مراوده دارند، اعمال کرد. البته ایران 
هم در این میان مثل همیشه با صدور دستوری برای وارد کردن گاز به صدها سانتریفیوژ پیشرفته 

واکنش نشان داد و برنامه هسته ای خود را تسریع بخشید.
اگر موضوع را به درستی و از زاویه منطقی بررسی کنیم، ایران در سال 2015 طی توافق هسته ای 
با آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین دست از تولید اورانیوم غنی شده برداشت و تمامی 
شرایط مورد توافق را رعایت کرد و در ازای آن تحریمهای اعمال شده بر اساس تصمیم دولت ایاالت 
متحده، اروپا و حتی س��ازمان ملل علیه ایران برداشته ش��د. اما هنوز گامهای اول و امیدوار کننده 
ای برداش��ته نش��ده بود که هم طرفداران آب گل آلود در داخل و هم عاشقان به استیصال کشیده 
شدن ایران در خارج دست به ماجراجویی ها و شیطنتهایی زدند که تماماً آبهای جاری شده از این 
دو مسیر به آسیاب رژیم صهیونیستی ریخته شد و دونالد ترامپ مورد حمایت پایگاه صهیونی بعد 
از ورود به کاخ س��فید، به صورت یک جانبه توافق هس��ته ای را نادیده گرفت و فشارهای متعددی 
علیه اقتصاد، تجارت، امور بانکی و مالی ایران وارد آورد و از این ناحیه ساختار اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی کش��ور در داخل نیز بی شبهه صدمات زیادی متحمل گردید و از نتیجه این فشارها تنها 
ملت ایران بر گرده خود س��نگینی آنها را تحمل می کند. اما ایران بر اس��اس اقدام متقابل و رویه 
دیپلماتی��ک، ضمن رعایت اخالق سیاس��ی و آمادگی جدی برای حل مس��أله بارها از میانجیگرها 
استقبال کرد. ولی به نهایت دست به افزایش میزان غنای اورانیوم زده و سانتریفیوژهای زیادی را بکار 

انداخت. زیرا ایران امیدوار به این نبود که به نهایت درک  درستی در واشنگتن پیدا شود.
اما ش��رایط جهانی به وضعیتی در آمده است که آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، پدیده نگران 
کننده دیگری در آنسوی شرق آسیا میان چین با ایاالت متحده، تقویت توان نظامی و تسلیحاتی و 
هسته ای کره شمالی، بر هم خوردن روابط برنامه ریزی شده میان متحدان آمریکا در منطقه و حتی 
تغییر موقعیتهای الزم راهبردی در میان کشورهای منطقه ای اعم از ترکیه، مصر، عربستان و امارات 
و مهمتر از همه ایجاد جبهه های جدید سیاسی- امنیتی با اهداف راهبردی در خاورمیانه و باز خیلی 
حساس��تر از همه، بحران آذوقه و حاملهای انرژی در آس��تانه پاییز باعث شده است که باید ایاالت 
متحده اطمینان الزم را از سوی ایران پیدا کند تا بتواند اززوایای دیگری به سایر مسایل دیپلماتیک 
خود برسد. در این سوی قضیه نیز، وضعیت اجتماعی- اقتصادی نه چندان مناسب- مطلوب را کنار 
گذاشته ایم- کشورمان و با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که نتایج الزم 
و مورد ادعا حاصل نشده، طرف ایرانی را برای رسیدن به اهداف غایی خود در بهبود شرایط کشور از 
هر حیث برای رسیدن به توافق ملزم میسازد. نتیجه اینکه میتوان به پایان دور مذاکرات فعلی خوش 
بین بود که امیدواریم نشاط الزم حاصل از آن در پهندشت جغرافیایی ایران حاصل شود و بذر امید 

و شادمانی در قلب تمامی ایرانیان بزرگوار کاشته شود. 

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار 
گفت: این روز، عالوه بر گرامی داشت مسئولیت و 
جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداش�ت 
حقیقت جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و 

دسترسی آزاد به اطالعات است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا،آیت اهلل »سید 
ابراهیم رئیس��ی« در بخش��ی از این پیام به مناسبت 
فرارسیدن 1۷ مرداد روز خبرنگار ضمن گرامی داشت 
این مناس��بت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان 
عرصه تبیین و آگاهی، قدردانی کرد و تقارن معنادار 
روز خبرنگار امس��ال را با عاش��ورای حسینی، تاکید 
مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب قلم و جهاد 

تبیین آنان دانست.
رئی��س جمهور گفت: روز خبرنگار فرصت مغتنمی 
برای قدردانی از کوش��ش کسانی است که در عرصه 

تبیین، آگاهی بخشی و پاسداری از حقیقت خستگی 
نمی شناس��ند. در روزگاری ک��ه بدخواه��ان انقالب 
اس��المی با تحریف و روایتگ��ری مغرضانه به نبردی 
جدی و مستمر با حقیقت برخواسته اند، نقش اصحاب 
رسانه، در ایس��تادگی در برابر امواج تخریب، دروغ و 

فریب، بیش از همیشه مهم است.
آیت اهلل رئیس��ی تاکید می کند که توسعه و تعالی 
ایران اسالمی و تحقق آرمان های بلند انقالب اسالمی، 
ام��ام )ره( و رهب��ری معظم، بی تردید جز در س��ایه 
نقش آفرینی موثر رسانه نگاران گرانقدر و اطالع رسانی 

منصفانه و مسئوالنه به دست نخواهد آمد.
رئیس جمه��ور درپایان اظهار امی��دواری کرد که 
خبرن��گاران عزیز، به تاس��ی از پی��ام آور بزرگ واقعه 
عاش��ورا، حضرت زینب کبری)س( در رس��اندن پیام 

حق به گوش مردم، موفق و ثابت قدم باشند. 

عض�و کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اقدامات 
ایران در تزریق گاز به س�انتریفیوژهای نس�ل 
جدید و پیشرفته، تیم مذاکره کننده را در وین 
در موضع قدرت قرار داد، دولت با تمام توان در 

پی تحقق منافع ملت ایران است.
ج��واد کریمی قدوس��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
پارلمانی ایرنا با تاکید بر اینکه تحریم علیه ایران نباید 
بدون پاسخ بماند، گفت:  اقدامات ایران درتزریق گاز 
به سانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته تیم مذاکره 
کنن��ده را در وین در موضع قدرت قرار داد، دولت با 

تمام توان در پی تحقق منافع ملت ایران است.
نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید و 
پیشرفته در کشور گفت: اقدامی که دولت انقالبی در 
راستای پیشرفت هسته ای انجام داد، اقدامی حداقلی 
اس��ت که موجب افزایش اقتدار و ع��زت ملت ایران 
ش��د. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داشت: در دولت قبل به بهانه مذاکرات 
با غرب و برجام، مراکز هسته ای ایران تعطیل و رشد 
عل��م وفناوری هس��ته ای در کش��ور، متوقف و حتی  
دستاورد دانش��مندان هسته ای کش��ور جمع آوری 

شد. 
افزای��ش  در  س��یزدهم  دول��ت  اقدام��ات  وی 
س��انتریفیوژها را در جهت حذف  خاطره تلخ تحقیر 
و تهدید و اقدامی حداقلی و قابل تحس��ین خواند و 

گفت: همه فعالیت های هس��ته ای ایران در چارچوب 
برجام  و بر اساس پروتکل الحاقی انجام می شود، که 
بر اساس آن سانتریفیوژهای جدیدی که گاز رسانی 

می شوند باید به آژانس اعالم شود.
کریمی قدوس��ی خاطر نشان کرد:  صهیونیست ها 
با ش��ایعه پراکنی اعالم می کنند ما نگذاشتیم ایران 
به بمب هس��ته ای دس��ت پیدا کند، ای��ن در حالی 
است که بر اس��اس فتوای رهبر انقالب ساخت بمب 

هسته ای حرام است. 
وی افزود: بر اساس نظر رییس سازمان انرژی اتمی 
ایران در شرایط کنونی ایران،توان تولید ساخت بمب 
هس��ته ای را دارد اما این موضوع در راهبرد سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی تعریف نشده است. 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس بیان داش��ت:  دکترین جمهوری اسالمی به 
س��راغ تولید بمب هس��ته ای نخواهد رفت و برنامه 
ایران استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای است.  

کارش�ناس مسائل غرب آسیا گفت: راه اندازی 
س�انتریفیوژهای جدید، برنامه عق�ب مانده ای 
اس�ت که دولت س�یزدهم آن را آغاز کرده و به 
عنوان یک تکلیف قانونی برای رفع نیاز کش�ور 

به میله سوخت و برای تولید برق است.
محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل بین الملل 
در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا راه اندازی 
صدها ماشین س��انتریفیوژها از سوی ایران را رفتاری 
طبیعی دانست و گفت: ما برای تغذیه نیروگاه بوشهر و 
برای اینکه بتوانیم سوخت نیروگاه بوشهر را به عنوان 
اولین نیروگاه هسته ای فعال خودمان و همچنین برای 
نیروگاه های بوشهر ۲ و۳ و سایر نیروگاه هایی که قرار 
اس��ت س��اخته شود، تامین کنیم به ۱۹۰ هزار سو به 

عنوان فرآیند طوالنی نیاز داریم.
این عضو هیات علمی دانش��گاه ته��ران افزود: ما بر 
اس��اس محاس��به در طول س��ال های آینده در دوره 
میان م��دت به ۲۰ ه��زار مگاوات ب��رق هسته ای نیاز 

داری��م. یعنی باید ۲۰ هزار مگ��اوات از نیاز آینده مان 
ب��ه برق را از طریق نیروگاه های هسته ای تامین کنیم 
و ای��ن یک برنامه جدی توس��عه ای ب��رای جمهوری 
اسالمی ایران است و برای اینکه بتوانیم این ۲۰ هزار 
مگاوات را داشته باشی��م و نیازهای حال و آینده مان 
را تامی��ن کنیم باید وارد چرخه ای شویم که منجر به 

تولید میله های سوخت شود.
کوشکی بیان کرد: در حال حاضر هزار مگاوات برق 
در بوشهر تولید می شود که میله س��وخت آن وارداتی 
از روس��یه اس��ت و باید از این فرآیند شروع کنیم، به 
همین دلیل ۱۹۰ هزار س��و افق و چش��م اندازی بود 
که ما به عن��وان یک ضرورت اولیه ب��رای تولید برق 
ب��ه آن نیاز داشتیم و ج��زو شروطی هم بود که رهبر 
انقالب بارها در تذکراتشان در طول سال های ۹۳، ۹۴ 
و ۹۵ براس��اس نظر کارشناسان اعالم کرده بودند که 
ما باید این مقدار توان غنی س��ازی را داشته باشیم و 
حرکت دولت به این س��مت و س��و برای جبران عقب 

ماندگی ها است.
وی عنوان کرد: متاس��فانه در ۱۰ سال گذشته این 
حرک��ت متوقف شده اس��ت یعنی حرکت به س��مت 
و تولی��د پایه  ۱۹۰ هزار س��و که ما ب��رای تولید میله 
سوخت برای برق نیاز داریم برنامه عقب مانده ای است 
که دولت س��یزدهم آن را آغاز ک��رده و به عنوان یک 
تکلیف قانونی برای رفع نیاز کش��ور به میله سوخت و 
برای تولید برق است که با هیچ موضوع دیگری نباید 

پیوند بخورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تزریق گاز به سانتریفیوژها تیم مذاکره کننده را در موضع قدرت قرار داد
کارشناس مسائل غرب آسیا:

راه اندازی سانتریفیوژهای جدید تکلیف قانونی دولت سیزدهم بود

روز خبرنگار، مجالی برای پاسداشت شفافیت و حق مردم بر دانستن است
رئیس جمهور: 

س�ال های متمادی اس�ت که مردم از کیفیت 
پایی�ن خودروهای داخلی، ب�ازار انحصاری آن، 
قیمت ه�ای ب�اال، ش�رایط ناعادالن�ه تحویل و 

موضوعات دیگر ناراضی هستند.
در ادوار مختلف دولت ها و مجلس ها هم وعده 
هایی برای رفع آن داده ش�د و نه تنها مس�ئله 
اصلی حل نشد بلکه اوضاع روز به روز بدتر شد 
به گونه ای که حاال مردم برای خرید خودروهای 
بی کیفیت داخلی باید چند صد میلیون تومان 

بپردازند که تضمینی بر ایمنی آنها نیست.
اخیراً جانش�ین رئی�س پلی�س راهنمایی و 
رانندگ�ی فرمانده�ی انتظامی کش�ور از نحوه 
تولید خودروهای داخل�ی انتقاده کرده و گفته 
ادعای وزارت صمت در خصوص افزایش کیفیت 
خودروها، داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ 
اتفاقی نیفت�اده و رانت و مافیا همچنان با قوت 

کار خود را پیش می برند!
این اظهارات جالب توجه از س�وی یک مقام 
ارش�د پلیس راهنمایی و رانندگی نش�ان می 
دهد ک�ه هنوز ه�م نباید ب�ه بهب�ود اوضاع و 
احوال کیفیت خودروه�ای داخلی امیدوار بود 
زیرا توجه به استانداردهای جهانی خودروها و 
رعایت مقوله امنیت سرنشینان تولیدات داخلی 
چنان پُشت گوش انداخته شده که صدای پلیس 

راهور را درآورده است!
وی در خصوص از سرگیری شماره گذاری دو 
خودروی سمند و تیبا که به دلیل مسائل ایمنی 
متوقف ش�ده بود گفت: پلیس نباید پاسخ این 
قضیه را بدهد بلکه باید سازمان استاندارد اعالم 
کند چه اتفاقی افتاده که خودروهایی که پیشتر 
اعالم کردند فاقد استاندارد است حاال استاندارد 

اخذ نموده اند...
  ناتوان�ی خودروس�ازان در تامی�ن قطعات 

خودرو بحران زا شده است
تا پیش از مخالفت رسمی وزیر صمت با آزادسازی 
واردات خ��ودرو، قیمت پراید 151 میلیون تومان بود 
اما حاال برخی س��ایت ها قیمت این خودرو را تا 155 
میلیون تومان هم گ��زارش داده  و اعالم کرده اند که 
این خودرو در بازار آزاد گاه تا 15۴ میلیون تومان نیز 

معامله می شود.
ع��دم عرضه جدی��د پراید، جوابگو نب��ودن عرضه 
خودروهای مش��ابه آن، نوس��ان قیم��ت دالر، وجود 
تقاض��ای باال برای خرید این خ��ودرو ارزان تر از بقیه 
خودروها و در نهایت اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی 

بر مخالفت با آزادس��ازی واردات خ��ودرو، خودروی 
پرطرفدار پراید را گرانتر از قبل کرده است.

هفته گذش��ته وزیر صمت به صراحت از مخالفت 
ب��ا آزادس��ازی واردات خودرو صحبت ک��رده بود که 
رس��انه ها گزارش دادند اگر ای��ن اظهارات به معنای 
لغو احتمالی آزادس��ازی واردات خودرو باش��د شوک 
جدیدی برای بازار خودرو محسوب می شود و احتماالً 

قیمت خودرو را متاثر می کند.
قبالً پیش بینی می ش��د پس از آزادس��ازی واردات 
خودروهای خارجی و کاهش قیمت این خودروها در 
بازار، این ارزانی به پراید پرطرفدار هم س��رایت کند 
اما هفته گذشته با اظهارات وزیر صمت، این سناریو 
تقریباً رنگ باخت، همچنین ع��الوه بر این، قرار بود 
در این روزهای نبود پراید در خط تولید، خودروهای 
جایگزین بتوانند تقاضا برای پراید را پاسخ دهند اما به 
نظر می رس��د خودروسازان در تحقق این هدف ناکام 

مانده اند.
آن طور که تاکنون اعالم شده میزان تقاضا در بازار 
خودرو تا س��االنه به ۳ میلیون دس��تگاه هم می رسد 
اما خودروسازان حتی به یک میلیون خودرو تولیدی 
هم دس��ت نیافته اند، هرچند آنه��ا اعالم کرده اند که 
میزان خودروهای معوق در طرح های پیش فروش را 
به کمترین حد ممکن طی سال های اخیر رسانده اند 
اما طب��ق آخرین گزارش س��ازمان بازرس��ی میزان 
خودروهای ناق��ص در پارکینگ به 1۴0 هزار خودرو 

می رسد.
ناتوانی خودروس��ازان در تامین قطعات خودرو به 
بحران فعلی دامن زده است و در همین حال که بازار 
به دلیل بی پاس��خ ماندن به تقاضاهای موجود تحت 
فشار است، قیمت دالر نیز نوساناتی داشته که به نظر 
می رسد این نوسانات به بازار خودرو هم سرایت کرده 

است. 
  مشکل کیفیت پایین خودرو های داخلی در 

صنعت قطعه سازی است
عضو کمیس��یون صنایع مجلس با انتقاد از وزارت 
صم��ت به دلیل توج��ه صرف به خودروس��از گفت: 
کیفیت خودرو  اگر امروز مشکل دارد عمدتاً در بخش 
قطعه س��ازی اس��ت که البته دامن خودروساز را هم 

می گیرد.
روح اهلل ایزدخواه افزود: امروزه در صنعت خودرو  که 
یک زنجیره صنعتی بوده، قطعه سازی، دومین ُرکن 
و پایه مهم صنعت به شمار می آید لذا کیفیت خودرو 
اگر امروز مشکل دارد عمدتاً در قطعه سازی است که 

البته دامن خودروساز را هم می گیرد.

وی ادامه داد: خودروس��از و قطعه ساز اعضای یک 
خانواده هس��تند اما رابطه درستی با یکدیگر ندارند 
یعن��ی رابطه قراردادی، رابط��ه حقوقی و مالی قطعه 

سازان و خودروسازان درست نیست.
ایزدخواه اضافه کرد: اساس��اً باید نوآوری در درون 
زنجی��ره صنعت خودرو انجام ش��ود که نقش قطعه 
س��ازی هم از این جهت بسیار حائز اهمیت است لذا 
اگر رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی و از طرفی 
مراکز تحقیق و توس��عه، دانشگاه ها، مراکز نوآوری و 
شرکت های دانش بنیان به درستی شکل می گرفت 

امروز شاهد شرایط کنونی در صنعت خودرو نبودیم.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: این 
انتقاد به وزارت صمت وجود دارد که فقط به خودروساز 
توجه می ش��ود در حالی که خودرو سازی زنجیره ای 
اس��ت که قطعه س��ازی، خدم��ات پ��س از فروش، 

نشان های تجاری و تحقیق و توسعه دارد که همه این 
موارد، صنعت خودرو سازی را شکل می دهند، وزرای 
صنعت اغلب با فش��ار رانتی از دو خودروساز حمایت 
می کنن��د در حالی که باید رابط��ه صنعت خودرو از 

جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند.
ایزدخواه از دیگر موارد مشابه و مهم، رابطه دانشگاه 
با قطعه سازی دانست و یادآور شد: قطعه سازی جایی 
اس��ت که در آن نوآوری های متع��دد در محصول و 
نوآوری در فرآیند را شاهد هستیم، گاهی قطعه ساز 
در خودروساز سهام دار می شود که این روش کاری، 
در برخی کشور ها ممنوع است و مشکل ایجاد می کند 

و خودروساز را تحت سیطره خود قرار می دهد.
  واردات قطع�ات خ�ودرو از چی�ن ب�رای 

خودروهای ملی تأسف آور است
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند عواملی همچون 

انحصاری ب��ودن بازار از دالی��ل پایین بودن کیفیت 
برخی از خودروهای تولیدی داخل است و متاسفانه 
علیرغم اینکه مصرف کنندگان از کیفیت پایین برخی 
از خودروه��ای داخلی ناراضی هس��تند اما به دلیل 
انحصاری ب��ودن بازار خودرو در ای��ران، انتخابی جز 

خرید این محصوالت بی کیفیت ندارند.
در شرایطی که مکرراً بر ضرورت حمایت از کاالی 
داخل��ی تأکید می ش��ود اما، واردات ل��وازم و قطعات 
خودرو از کش��ور چین، آن هم برای خودروهایی که 
عنوان ملی را یدک می کشند تأسف آور بوده و انتظار 
می رود با تعریف اقدامات موثِِر حمایتی از قطعه سازان 
ک��ه این روز ه��ا با مش��کالت و چالش های متعددی 
دس��ت و پنجه نرم می کنند، ش��اهد اج��رای واقعی 
سیاست حمایت از کاالی ایرانی در عرصه حساس و 

استراتژیک خودروسازی در کشور باشیم.
این امر می طلبد در حوزه خودروس��ازی به چنان 
پیشرفتی نائل شویم که به موازات جلب رضایت مندی 
مردم از کیفیت محصوالت داخلی، توسعه صادرات در 
این عرصه محقق ش��ود؛ امری که در سایه آن عالوه 
بر پیشرفت های اقتصادِی فزآینده تر، شاهد افزایش و 

توسعه فرصت های شغلی افزون تری خواهیم بود.
یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو در این خصوص 
گفت: در حال حاضر قیمت ها به صورت نوسانی است 
اما بازار در ش��رایط رکودی قرار داشته و تا زمانی که 
مذاکرات وین و بحث واردات خودرو به کشور به نتیجه 
قابل قبول نرس��د به نظر می رسد این نوسانات ادامه 

داشته باشد.
امیرحسن کاکایی افزود: البته با توجه به مشکالت 
کمبود برق و سایر عوامل دیگر، تولید خودرو نسبت 
به گذشته افزایشی نیافته و در نتیجه در بازار همچنان 

با کمبود عرضه خودرو مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: نرخ دالر به صورت لحظه ای بر هیچ 
بازاری تاثر ندارد و البته باید توجه کرد که افزایش نرخ 
دالر موجب افزایش موج خرید در بازارها می شود اما 
کاهش آن تاثیر مثبتی ندارد و موضوع قیمت خودرو 
نه به تورم ارزی بلکه به تورم پولی کشور ارتباط دارد.

  خودروسازان عطای این صنعت معیوب را به 
لقای آن ببخشند

در حال��ی که صنعتگ��ران و جامعه قطعه س��از و 
خودروساز داخلی مش��کل اصلی خودروهای داخلی 
را مربوط به پلتفرم خودروها دانسته و معتقدند باید 
ساختار و زیربنای خودروی ایرانی به روز شود اما مردم 
و رسانه های مستقل متعلق به جامعه مصرف کننده 
می پرس��ند خودروسازانی که مدام از ضرر و زیان دم 

می زنند بهتر نیست تولید را متوقف کرده و مردم را 
خالص کنند؟!

به اعتقاد افکار عمومی در صورت توقف تولیدات بی 
کیفیت، مردم نیز از ضرر انباش��ته خالص شده و به 

وضعیتی بهتر وضع موجود خواهند رسید.
اگر تحری��م باعث گرانی قطعات تش��کیل دهنده 
خودرو ش��ده اس��ت چرا باید یک خودروساز به خود 
اجازه ده��د تا از آلیاژهای اصلی ک��م ُکند تا خودرو 
تبدیل به تابوت متحرک برای هموطنان شود؟ مگر 
مص��رف کننده داخلی پول ده برابر ارزش واقعی یک 
قراضه را می دهد که در تصادفات خودرو منفجر شده 
و یا ایربگ آن باز نشود؟ و جالب اینکه بعد از واقعه نیز 
طبق معمول، مقصر اصلی تحریم هاست و گرانی مواد 

اولیه ای که به درب کارخانه می رسد!!
خودروس��ازان م��ی گوین��د در ش��رایط موجود 
ک��ه ارتباط با دنیا قطع اس��ت امکان تغییر پلتفرم 
جدی��د را ندارند و بس��یار مش��کل دارند، از طرفی 
ناظ��ران و حتی نمایندگانی از مجلس، ضرر و زیان 
خودروس��ازان را ب��ه نحوه مدیریت و انباش��ت بی 
س��ابقه کارگر و کارمند در بخش های مختلف آنها 
می دانند که اساساً نیازی به وجود آنان نیست ولی 
حقوق های قابل توجهی را از این شرکت های نیمه 

دولتی دریافت می کنند.
نهایت��اً ی��ادآوری یک نکته ضروری اس��ت که دیر 
یا زود اگر این ش��رکت های به اصطالح خودروس��از 
پرُمدعا تولیدات خود را با خواست مشتری و شرایط 
خواست جامعه تطبیق ندهند محکوم به فنا هستند 
و در این فرصت بهتر از همه این اس��ت که با شرایط 
فعلی سر جنگ نداشته باشند و به خواست مردم خود 
س��رتعظیم فرود آورند که این خودروها با این قیمت 
های نجومی ارزش تولید و فروش به مشتری را ندارند 
و همان بهتر که عطای این صنعت زیان ِده و معیوب 

را به لقای آن ببخشند.

ضربه چینی 
بر خودروی داخلی

»عصرآزادی« از تداوم تولید خودروهای بی کیفیت 
داخلی علیرغم هشدار کارشناسان گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

سرمقاله

یک کارشناس صنعت 
خودرو می گوید به 

علت مشکالت ایمنی، 
تولید خودرو نسبت به 
گذشته کاهش یافته و 
بازار همچنان با کمبود 

عرضه مواجه است!

جانش�ین رئیس پلیس راهنمای�ی و رانندگی فراجا گفت: کیفی�ت خودروهای تولید 
داخل هیچ تفاوتی با گذش�ته نکرده اس�ت و از نظر پلیس کماکان مشکل کیفیت وجود 

دارد.
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا به نقل از خانه ملت ، سردار تیمور حسینی در گفت و گویی اظهار 
کرد: کیفیت خودروهای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده اس��ت و از نظر پلیس کماکان 

مشکل کیفیت وجود دارد.
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: موضع ما همان است که در قبل اعالم 
کردی��م و خودروی تولید داخل همچنان مش��کالت ایمنی دارد و نیاز به ارتقاء دارد و هیچ اتفاق 
خاصی در این حوزه رخ نداده و اگر وزارت صنعت ادعا کرده اس��ت در حال افزایش کیفیت است 
این ه��ا داس��تان و ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و ران��ت و مافیا همچنان با قوت کار 
خود را پیش می برد و به کسی پاسخ گو نیست و همچنان شاهد مشکالت کیسه هوا در خودروها 

هستیم. حسینی درخصوص از سرگیری شماره گذاری دو خودرو سمند و تیبا که به دلیل مسائل 
ایمنی متوقف شده بود، عنوان کرد: پلیس نباید پاس��خ این را بدهد بلکه باید س��ازمان اس��تاندار 
اعالم کند چه اتفاقی افتاده است که خودروهایی که پیشتر اعالم کردند فاقد استاندار است حاال 
اس��تاندار گرفت.   الزم به ذکر اس��ت: تداوم این وضعیت در حالی اس��ت که رهبر معظم انقالب 
اسالمی )یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰( در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی گفتند: 
"ما در برخی از محصوالت داخلی متأّس��فانه شاهد این هستیم که به کیفّیت توّجه نمی شود؛ این 
خیلی بد است. این همه حمایت در این سال ها از صنعت خودرو در کشور شده، اّما کیفّیت خودرو 

خوب نیست،  مردم ناراضی اند، درست هم می گویند، حق با مردم است.  
در ادام��ه وزیر صنعت معدن تجارت نی��ز تاکید کرد: گام هایی برای ارتق��ای کیفیت خودروها 
برداشته شده، اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد و با اقداماتی که امسال صورت گرفته 

به تدریج ارتقای کیفیت خودروها برای مردم آشکار می شود. 

 جانشین
 رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی:

کیفیت 
خودروها 
تغییری 
نکرده است


