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شــهروند| برندهاى اروپایى و سرشناس لوازم 
خانگــى کارخانه هایشــان را به ایــران مى آورند. 
محمد طحان پور، رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم خانگى این خبر را به «شهروند» 
اعالم کــرده و مى گوید که ســه برند سرشــناس 
و  ایتالیــا   ZEROWATT و   CANDY
BOSCH آلمــان با برندهــاى ایرانى قــرارداد 
همکارى امضا کرده اند و به زودى کاالى مشــترك 
آنها با عنوان ســاخت ایران در بازار عرضه مى شود. 
این موضوع در شــرایطى رخ مى دهد که سال هاى 
تحریم بازار لوازم خانگى ایران را به کره اى ها واگذار 
کرد. کره اى هایى که با سوءاســتفاده از انزواى ایران 
برخالف قواعد تجارت بین المللى حاضر نمى شدند 
در ایران سرمایه گذارى کنند و بازار 80 میلیون نفرى 
ایران را ارزان در اختیار گرفته بودند. با اجراى برجام 
حاال نه تنها شــرکت هاى کره اى بــراى حفظ بازار 
بزرگ ایران ناچار شدند خط تولید و کارخانه هایشان 
را به کشور منتقل کنند بلکه خبرهاى تازه حاکى از 
آن است که به زودى محصول مشترك کارخانه هاى 
ایرانى و کمپانى هاى بزرگ اروپایى روانه بازار کشور 

مى شوند. 
تسلیم کره اى ها و ورود اروپایى ها 

در سال هاى تحریم در حالى کره اى ها بازار کشور 
را به قبضه خود درآورده بودند که چشــم بادامى ها 
حاضر به انتقــال تکنولوژى خود به ایــران نبودند. 
در آن ســال ها قیمت لوازم خانگــى روزانه افزایش 
پیدا مى کرد و بازار ســیاه برندهاى اروپایى در ایران 
بشدت داغ شده بود؛  اما حاال ورق برگشته و نه تنها از 
تعیین روزانه قیمت ها خبرى نیست، بلکه برندهاى 
مطرح اروپایى و آسیایى خواستار تولیدات مشترك 
در ایران هســتند. محمد طحان پور، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگى که 96 را  ســال خوبى براى بازار لوازم 
خانگى پیش بینى مى کند، از ایجــاد و بهره بردارى 
از کارخانه هاى تولید مشترك لوازم خانگى ایران و 
اروپا خبر مى دهد. به گفته او خط تولید مشــترکى 
میان دو تولید کننده کندى و زیرووات ایتالیا و بوش 
آلمان با دو تولید کننده ایرانى راه اندازى خواهد شد. 
آنگونه که رئیس اتحادیه لــوازم خانگى اعالم کرده 

انتقال تکنولوژى و نصب تجهیزات در کارخانه هاى 
ایرانى به پایان رســیده و خط تولیــد آن به زودى 
راه اندازى و محصوالت جدید با برند کشورهاى خود 

و درج ساخت ایران  سال 96 روانه بازار خواهد شد.
کاالهاى جدید، امسال به بازار مى آیند

CANDY و ZEROWATT که از برندهاى 
معتبر ایتالیایى هســتند، در قالب ســرمایه گذارى 
مشترك با پاکشــوما تولید دو محصول لباسشویى 
و ظرفشــویى را در دســتورکار خود قــرار داده اند. 
محصوالتى که با برند ایتالیا و درج ســاخت داخل 
 BOSCH از  ســال 96 روانه بازار خواهند شد. اما
دیگر محصول معتبر آلمانى اســت کــه همکارى 

مشــترك خــود را با شــرکت 
بوتــان آغــاز خواهــد کــرد. 
براساس مذاکرات صورت گرفته 
30 درصد تولیدات این دو برند 
براى بازار داخلــى و 70 درصد 
دیگر صادر خواهد شــد؛ اما این 
هدف گــذارى در حالى صورت 
گرفته که رئیــس اتحادیه لوازم 
خانگــى از ناکامــى محصوالت 
ایرانــى در بازارهــاى خارجى 
گلــه مى کنــد. او با اشــاره به 
رشــد 20 درصــدى تولید در  
ســال 95 گفت: ایــن در حالى 
است که  ســال گذشته صادرات 
لــوازم خانگى وجود نداشــته 
اســت. طحان پور با بیان این که 

محصولى که صادرات نداشــته باشد در جاى خود 
درجــا مى زند و پیشــرفتى نخواهد کــرد، گفت: با 
راه اندازى این دو کارخانه ظرف 2 ســال آینده ایران 
به  هاب منطقه بــراى صادرات برندهــاى معروف 

اروپایى تبدیل خواهد شد.
کارخانه هاى کره اى هم آمدند

اما سامسونگ دیگر برند مطرحى است که بعد از 
لغو تحریم ها تکنولوژى خود را به ایران منتقل کرد. 
او که در ســال هاى تحریم به یکه تاز بازارهاى ایران 
بدل شــده بود، به دنبال توافق هســته اى و حضور 

برندهاى مطرح اروپایى در بازار ایران، سعى کرد که 
با راه اندازى خط تولید مشــترك جا پاى خود را در 
بازار ایران محکم کنــد. رئیس اتحادیه لوازم خانگى 
در این باره به «شهروند» مى گوید که در حال حاضر 
50 درصد محصوالت تولید شده با این برند ساخت 
داخل است و همین مسأله وضع اشتغالزایى در این 
صنعت را بهبود بخشیده است . به گفته او، در حال 
حاضر سامســونگ کره هیچ کارخانه اى در منطقه 
نداشته و ایران مى تواند ظرف دو  سال آینده به هاب 

تولیدات منطقه تبدیل شود. 
قیمت گران نشد

اما در شــرایطى که انتظــار مى رفت بــا انتقال 
تکنولــوژى و راه انــدازى خط 
تولید جدید رونــد قیمت لوازم 
خانگى روند کاهشــى به خود 
به گیــرد، تغییــرى در قیمت 
این محصــوالت ایجاد نشــده 
اســت. انتظــارى کــه متولى 
صنف لوازم خانگــى آن را نابجا 
دانســت و گفــت: همیــن که 
قیمت محصوالت افزایش پیدا 
نمى کند، خــود معناى مثبتى 
دارد. در چند  ســال گذشــته 
میــزان افزایش قیمــت لوازم 
خانگى حتــى در برخى از موارد 

کمتر از نرخ تورم بوده است. 
بازار لوازم خانگى

راکد نیست 
اما در حالى برخى از فعاالن بــازار از تداوم رکود 
در بازار لوازم خانگى سخن مى گویند که متولى این 
صنف این ادعا را رد کرده و مى گوید: چگونه مى شود 
رکود باشــد، اما تولید کارخانه هاى لــوازم خانگى 
افزایش یافته و انبارهایشان هم از کاال خالى باشد؟ 
گفته هایى که نگاهى به آمارها نشان مى دهد چندان 
بیراه هم نیســت. گزارش هاى وزارت صنعت نشان 
مى دهد که میزان تولیــد انواع لوازم خانگى ازجمله 
یخچال و فریزر، ماشین لباسشویى، کولر آبى و انواع 
تلویزیون تخت در  ســال گذشــته با رشد مناسبى 

همراه بوده اســت. طى 11 ماهه نخست  سال 95، 
818 هزار و 900 دستگاه یخچال و فریزر تولید شده 
که در مقایسه با مدت مشابه  سال قبل 21,7 درصد 
افزایش را نشان مى دهد. تولیدات لباسشویى هم با 
61,5 درصد رشد به 743 هزار و 800 دستگاه رسیده 
اســت. البته بهبودهاى حاصل شــده به همین جا 
ختم نشــد و کولر آبى و تلویزیون به ترتیب افزایش 

5,4 درصدى و 9,9 درصدى را تجربه کردند. 
خارجى ها

برندهاى ورشکسته ایران را مى خرند
ورشکستگى و تعطیلى نوستالژى هاى ایرانى در 
حالى این روزها به ابزارى بــراى انتقاد از عملکرد 
دولت یازدهم تبدیل شده که بسیارى از واحدهاى 
تولیدى که در سال هاى گذشته حال و روز خوشى 
نداشــته اند در مدار تولیــد قــرار گرفته اند. ارج 
نخســتین کارخانه اى بود که خبر ورشکستگى و 
تعطیلى آن بازتاب گســترده اى در رسانه ها داشت 
و رسانه هاى مخالف دولت آن را حاصل بى تدبیرى 
دولت یازدهــم عنوان مى کردنــد. کارخانه اى که 
طحان پور ریشــه تعطیلى آنها را در عملکرد دولت 
نهم و دهم دانسته و مى گوید که این دو اتفاق هاى 
خوبــى را در پیش رو دارنــد . او مى گوید: در حال 
حاضــر برترین برند لوازم خانگــى ترکیه و یکى از 
بهترین هاى آلمان خواستار خرید این برند و انتقال 
تکنولوژى خود به ایران هســتند. مذاکرات در این 
خصوص صورت گرفتــه و امیدواریم طى ماه هاى 
آینده شــاهد از ســرگیرى فعالیت این کارخانه ها 
باشــیم. اما آزمایش، دیگــر برند ایرانــى بود که 
تعطیلى آن در  سال گذشــته بشدت خبرساز شد. 
برندى که بــراى احیاى آن 5  ســال زمان خریده 
شده اســت. آنگونه که رئیس اتحادیه لوازم خانگى 
گفته تعــدادى از تولید کننــدگان مطرح به مدت 
5 ســال برند آزمایش را اجاره کرده و قرار است در 
این مدت تولیداتشــان را با برنــد آزمایش به بازار 
عرضه کننــد. او البته این را هــم گفت که کیفیت 
محصوالتى که قرار است با این برند تولید و در بازار 
عرضه شود نه تنها همانند گذشــته است، بلکه به 

مراتب بهتر هم شده است. 

حاشیه هاى یک پرواز به موقع!

ایرنا| پرواز بــه موقع زاهدان - تهــران در چند 
روز گذشته حواشى زیادى داشــته است! حاال در 
شرایطى که رکوردهاى عجیب و غریب تأخیر پرواز 
در رسانه ها خبرساز مى شود، یک پرواز زاهدان که 
نمازگزاران خود را جا گذاشته بود در رسانه ها خبرساز 
شد و تفتان ایر خلبان این پرواز را به مدت دو هفته 
تعلیق کرد. حاال درحالى تعلیق دو هفته اى خلبان 
پرواز زاهدان - تهران ســر و صداى زیادى در فضاى 
مجازى به پا کرد که قائم مقام شــرکت هواپیمایى 
تفتان درخصوص مشــکالت پیش آمده در پرواز 
زاهدان - تهران در 29 فروردین و جا ماندن عده اى 
از نمازگــزاران از پرواز، دلیل این امــر را انجام مانور 
هواپیمایى روز ارتش عنوان و از مســافران دلجویى 
کرد. خلبان امیررضا بیضایى افــزود: همچنین از 
طرفى با توجه به این که ســاعت انجام پرواز نزدیک 
به زمان اذان صبح بود برخى از مسافران براى انجام 
فریضه آماده شده بودند به همین جهت خلبان براى 
انجام پرواز در معذوریــت زمانى اقدام به پرواز کرده 
بود و 25 نفر از مسافران از این پرواز جاماندند.بیضایى 
اظهار کرد: مقرر کردیم مبلغ پرواز به مسافران پس 

داده شود و یک پرواز هم میهمان ما باشند. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

اجراى طرح ضیافت ماه رمضان
فارس| حسن عباســى معروفان معاون شرکت 
بازرگانى دولتى ایران از اجراى طرح توزیع کاالهاى 
اساسى در ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: امسال 
نیز همچون سال گذشته طرح ضیافت ماه مبارك 
رمضان براى توزیع کاالهاى اساسى ازجمله برنج، 
شکر و روغن با قیمت دولتى و از طریق فروشگاه هاى 
زنجیره اى در سراسر کشور اجرا مى شود. به گفته او، 
براى تنظیم بازار برنج با  3 میلیون و 200 هزار تن از 
این محصول نیاز داریــم که رقمى حدود 2 میلیون 
و 400 هزار تن در داخل کشــور تولید مى شــود و 
مابه التفاوت آن چیزى حدود 600 تا 800 هزار تن 
را از کشورهایى همچون پاکســتان، هند، تایلند و 

اروگوئه وارد مى کنیم.

10 بانک به دادگاه احضار شدند
مهر| على نصیــرى مدیر نظارت بــر بانک ها و 
موسسات اعتبارى بانک مرکزى از ارسال پرونده 10 
بانک به هیأت انتظامى خبر داد و گفت: هم اکنون، 
احکامى براى بانک هاى متخلف صادر شــده است. 
او افزود: به موجب تصمیمات، شوراى پول و اعتبار 
نرخ سود على الحساب سپرده حداکثر 15 درصدى 
را براى بانک ها و موسســات اعتبارى تعیین کرده 
و نرخ سود تسهیالت غیرمشــارکتى و مشارکتى 
نیز، حداکثر 18درصد معین شده است. به گفته او، 
مشــتریان مى توانند با مراجعه به وب سایت بانک 
مرکزى به نشانى www.cbi.ir به فهرست بانک ها 

و موسسات اعتبارى مجاز دست پیدا کنند.

افزایش 31 درصدى
وام هاى اعطایى 

ولى اهللا ســیف رئیس کل بانک مرکزى با بیان 
این که رشــد نقدینگى در  ســال 1395 به رقم 
23,2 درصد رسید، در کانال تلگرامى خود نوشت: 
او اقتصاد ایران در  ســال گذشته با موفقیت هاى 
قابل توجهى به لحــاظ ثبات در بــازار ارز، تداوم 
روند کاهشــى نرخ تورم و دســتیابى به نرخ تورم 
تک رقمى و حصول همزمان رشــد اقتصادى دو 
رقمــى در 9 ماهه  ســال 1395 همــراه بوده که 
جملگى نشــانه هایى امیدوارکننــده از روند آتى 
تحوالت اقتصاد ایران را نشان مى دهد. او ادامه داد: 
با وجود کاهش رشد نقدینگى، حجم تسهیالت 
پرداختى شبکه بانکى کشور در  سال 1395 به رقم 
5483 هزار  میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به 
رقم مشابه  سال 1394 حدود 31,4 درصد افزایش 

را نشان مى دهد.

رشد 39 درصدى تولید خودرو 
ایرنا| آمار 11 ماهه صنعت خودرو نشان مى دهد 
تولید این محصول در 1395 رشــد چشــمگیرى 
داشــته به طورى که تولید خودروهاى ســوارى به 
حدود 800 هزار دســتگاه در این مدت رسیده و در 
مجموع تولید خودرو رشد 39,1 درصدى را تجربه 

کرده است.

ورود ایران به بازار نفت گرجستان
ایرنا| سیدحمید حســینى رئیس کمیسیون 
اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران گفت: با رفع 
نگرانى هاى سرمایه گذاران خارجى، شاهد اجرایى 
شــدن قراردادهاى متعــدد در حوزه هاى مختلف 
اقتصادى خواهیــم بود و مــردم در ماه هاى آینده 
شیرینى برجام را بهتر لمس خواهند کرد. او افزود: 
در رایزنى با مسئوالن گرجستانى قرار شد ایران ابتدا 
وارد بازار فرآورده هاى نفتى این کشور شود و از این رو 
براى نخستین بار موافقت شد تا یک شرکت گرجى از 

ایران گاز بخرد.

   CANDY  و ZEROWATT ایتالیا و BOSCH آلمان کارخانه هایشان را به ایران منتقل کردند
   رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگى در گفت و گو با «شهروند»: اروپایى ها برندهاى ورشکسته لوازم خانگى را خریده و احیا مى کنند

ویترین جهان

اقتصاد مجازى

حذف پول خرد در کره جنوبى
ایرنا|  کره جنوبى از دیــروز طرحى را به مرحله 
اجرا گذاشــته اســت که در صورت موفقیت آمیز 
بودن آن مى تواند زمینه حذف ســکه در مبادالت 
اقتصادى این کشور را فراهم ســازد. تارنماى بانک 
مرکزى کره جنوبى از چنــد روز پیش درخصوص 
اجراى آزمایشــى این طرح اطالع رسانى مى کند. 
این طرح به مشتریان و خریداران امکان مى دهد به 
جاى دریافت بقیه پول هاى خود به صورت سکه، از 
فروشنده بخواهند این مبالغ را به کارت هاى ویژه اى 
که در همین رابطه طراحى شده واریز کند.به گزارش 
یونهاپ مبالغ واریز شده به داخل این کارت ها توسط 
خریداران قابل برداشــت اســت و آنان مى توانند از 
مبالغ داخل آن براى خریدهاى بعدى استفاده کنند. 
براساس گزارش ها، کره جنوبى  سال گذشته حدود 
47 میلیون دالر براى ضرب سکه هاى جدید هزینه 

کرده است.

پیش بینى تورم 2هزار درصدى
براى ونزوئال 

مهر| صندوق بین المللى پول با توجه به استمرار 
رکود اقتصادى در ونزوئال و کوچکتر شــدن اقتصاد 
این کشور، نرخ تورم ونزوئال را در  سال آینده میالدى 
بیش از 2 هزار درصد برآورد کرد. به گزارش سى ان ان، 
صندوق بین المللى پول اعالم کرد بحران اقتصادى در 
ونزوئال درحال وخیم تر شدن است و این موضوع باعث 
شده که مردم این کشور درحال آماده شدن براى یک 
اجتماع میلیونى به منظور نشان دادن نارضایتى خود 
به «نیکوالس مادورا» رئیس جمهورى ونزوئال باشند. 
در همین حال صندوق بین المللى پول چشــم انداز 
روشنى را براى اقتصاد این کشور متصور نیست و اعالم 
کرده که ونزوئال در بحران عمیق اقتصادى، به صورت 
زمینگیر باقى مى ماند. در همین حال اقتصاد ونزوئال 
در  سال گذشته میالدى، در مقایسه با  سال قبل از آن 

18 درصد کوچکتر شده است.

اینستاگرام آفالین مى شود

ایسنا|  اینســتاگرام بــه زودى در دستگاه هاى 
اندروید بدون اتصال به اینترنت نیز کار مى کند. به 
گزارش انگجت، اینستاگرام قصد دارد امکان استفاده 
از این اپلیکیشــن را در حالت آفالین براى کاربران 
فعال کند. البته ثبت الیک ها و نظرات از زمان اتصال 
مجدد به اینترنت فراهم خواهد شد. با این قابلیت افراد 
مى توانند فیدهاى خود را درحالى که به واى فاى یا 
دیتاى موبایل خود متصل نیستند نیز مرور کنند، 
البته در صورتى که قبال و زمانى که به اینترنت متصل 
بودند، تصاویر را لود (بارگذارى) کرده باشند. کاربران 
مى توانند تصاویر و ویدیوهاى مورد نظر خود را الیک 
کنند، براى آنها نظر بگذارند و حتى کسانى را که مایل 
به دنبال کردن نیستند، آن فالو کنند و این تغییرات 
زمانى که دوباره به اینترنت متصل شــوند، اعمال 

خواهد شد.

دستگیرى دزد 100 گوشى
با یک اپلیکیشن

ایلنا| فرد 36 ســاله آمریکایى از اهالى نیویورك 
  Reinaldo de Jesus Henao بــه نــام
توانسته اســت طى یک روز و در نمایشگاه هنرى 
Coachella  تعــداد 100 دســتگاه گوشــى 
موبایل اندرویدى و آیفون را سرقت کند. صاحبان 
موبایل هاى آیفون توانســته اند از طریق اپلیکیشن 
Find my iPhone تــالش کنند و موقعیت 
مکانى دیوایس خود را تشخیص دهند که درنهایت 
ســارق شناســایى و با هماهنگى پلیس این فرد 
دستگیر شده اســت و تمامى موبایل ها به صاحبان 
خود بازگشــته اســت. اما باید توجه داشت که این 

نرم افزار در ایران قابل استفاده نیست.

پردازنده گرافیکى قدرتمند  اى ام دى

فارس| شــرکت  اى ام دى از کارت هاى گرافیکى 
 Radeon RX قدرتمند جدید خــود از ســرى
500 رونمایى کرد تا خط تولیــد پردازنده هاى  5 
Ryzen خــود را تکمیل کند. به گزارش پى ســى 
ورلد، در ایــن کارت هاى گرافیکــى از پردازنده هاى 
گرافیکــى پــوالرس اســتفاده شــده کــه قبال در 
Radeon RX 400 به کار رفته بودند. کارت هاى 
گرافیکــى ســرى Radeon RX 500 مبتنى 
بر فناورى نسل ســوم 14 نانومترى اى ام دى هستند. 
 Radeon RX 580 به عنوان مثال مى توان بــه
اشاره کرد که داراى ســرعت پایه اى 1,257 مگاهرتز 
مى باشد. Radeon RX 580 که قدرتمندترین 
عضو این مجموعه اســت به قیمت حدود 200 دالر و

 RX 570 به قیمت 170 دالر عرضه مى شود.
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عدد روز

تسنیم| احمد شــریفى دبیرکل انجمن ســنگ ایران با بیان این که در چین و 
اروپا به واحدهاى تولیدى وام با بهره یک تا 3 درصد پرداخت مى شــود گفت: این 
درحالى اســت که در ایران بهره تســهیالت پرداختى به واحدهاى تولیدى باالى 
23 درصد اســت که حدود 8 برابر نرخ تسهیالت در اروپاست. او ادامه داد: همیشه 
وقتى با یک واحد تولیــدى صحبت مى کنیم، مى گوید اگر پــول خود را در بانک 
بخوابانم باالى 23 درصد بهره مى گیریم درحالى که سود فعالیت در تولید کمتر از 

10 درصد است.

مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه نخســتین  ماه امسال را 9.4 درصد اعالم کرد 
که در مقایسه با ماه قبل، 1.8 درصد افزایش را نشان مى دهد. براساس این گزارش،  
درصد تغییرات شــاخص کل (نرخ تــورم کاالها و خدمات مصرفــى خانوارهاى 
شــهرى) در 12 مــاه منتهى به فروردین 96 نســبت به دوره مشــابه پارســال 
6.9 درصد است که نسبت اســفند یک دهم واحد درصد افزایش یافته است. گروه 
«خوراکى ها، آشــامیدنى ها و دخانیات» نیز نسبت به ماه پیش 3.9 درصد افزایش 

نشان مى دهد.
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درصد

تورم فروردین  ماه  بهره وام هاى پرداختى در ایران نسبت به اروپا 
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یادداشت

ابراهیم نکو
 عضو سابق کمیسیون 
اقتصادى مجلس

کارت هاى اعتبــارى بین المللــى هنوز در 
ایران با چالش ها و اما و اگرهایى روبه روســت. 
گرچــه با اجــراى برجــام دولــت مذاکرات 
قابــل توجهى بــراى اتصال ایران به شــبکه 
پرداخت بین المللى انجــام داده اما غیرقابل 
پیش بینى بودن رفتار و موضع آمریکا نســبت 
به ایران، پیگیرى این طرح را با اما و اگرهایى 
روبه رو کرده است. با این حال، باید توجه کرد 
که انــزواى بانک هاى ایرانــى در دوره تحریم 
زیان ســنگینى به شــبکه بانکى کشور وارد 
کرده است که در دســترس نبودن کارت هاى 
اعتبارى بین المللى براى شــهروندان ایرانى 
تنها یکــى از این زیان هاى قابــل لمس براى 
مردم کشور است. با این وجود، اجراى برجام 
توانســت اصل مشــکل را از پیش پاى شبکه 

بانکى ایران بردارد و انتظار براین اســت که با 
تداوم سیاست هاى خارجى درستى که ایران 
درپیش گرفته است، ســایر مشکالت شبکه 

بانکى به تدریج رفع شود.
کارت هــاى  قانونــى  فــروش  طــرح 
اعتبــارى بین المللــى به خــودى خود طرح 
بســیارخوبى اســت. دولت تدبیــر و امید با 
نیت ســازندگى و تســهیل مــراودات پولى 
و بانکــى بین  المللى پیشــنهاد ایــن طرح را 
داد. با به رسمیت شــناختن «ویــزاکارت» و 
«مســترکارت» به مردم ایــران قدرت  خرید 
داده شــده و عزتمندى کشــور درعرصه هاى 
بین المللى تقویت مى شود. اگرچه درکشورى 
مثل ایــران، زیرســاخت هاى الزم هم فراهم 
است و توانایى پشتیبانى از این کارت ها وجود 
دارد اما بدعهدى هاى طرف هاى مقابل، خرید 
این گونه کارت ها یا سرمایه گذارى بر پایه آنها 
را تبدیل به نوعى ریســک کرده است. سوالى 
که دراین میان مطرح مى شــود، این اســت 
که آیا واقعــا پیگیرى این طرح، درشــرایط 

نامتعــادل کنونــى روابط ایــران و آمریکا، با 
توجه به سابقه اى که از بدعهدى هاى مشاهده 
شــده درحافظه تاریخى خود داریم، به نفع ما 
خواهد بود؟ اگرچه نیــت دولت تدبیر و امید، 
تکمیل این وعده داده شده اما من فکر مى کنم 
خود آقــاى واعظى هم به نتیجه رســیده که 
فعال نباید اقدامى عجوالنه کرد و دســت نگه 
داشته اســت؛ چراکه ممکن اســت هر تغییر 
سیاســت کنونى براى مردم مشکل ساز شود. 
من فکر مى کنم دولت سیاســت تامل را براى 
به هدف رســیدن این طرح ارزشمند انتخاب

کرده است. 
مــا درحــوزه بین الملــل هر روز شــاهد 
تهدیدهاى مختلف هســتیم. تعــداد زیادى 
بدعهــدى و بدقولى همــواره منتظــر ایران 
اســت و چهره هاى مکار جدیدى از الیه هاى 
پیشــین ســر درمى آورند؛ ترامپ یکى ازاین 
چهره هاســت. چهره اى غیرقابــل پیش بینى 
که با دموکراســى جنگ مى کند. همین شاید 
یکى از دالیل مهمى بود که تا به اینجا اقدامات 

کارساز دولت در زمینه  این کارت ها ناکام ماند. 
فراموش نکنیم که نه فقط کشــور ایران، بلکه 
همه کشورها از ترامپ و سیاست هاى تازه اى 
که آمریکا به کار گرفته اســت، واهمه دارند. 
بهتر اســت دولت کنونى هرچه ســریع تر در 
رابطه با فروش بدون پشــتیبانى و غیرقانونى 
این  کارت هــا تجدیدنظر کند. ازجمله اقدامى 
کــه دراین تجدیدنظــر، به عقیــده اینجانب 
مناسب مى آید، توقف فروش هاى غیررسمى 
است. همچنین اگر بانکى هنوز به فروش این 
کارت ها مشغول است، باید شفاف سازى هاى 
الزم صورت بگیــرد تا خریــداران درجریان 

جزییات این کارت ها قرار بگیرند. 
البتــه فرامــوش نکنیــم امروزه بیشــتر 
کشــورهاى مطرح، به سیســتم هاى تجارت 
بین المللى متصل هستند و در آینده نه چندان 
دور هم اکثــر کشــورهاى باقی مانــده، مگر 
کشــورهاى منزوى، به این سیســتم مجهز 
مى شــوند. از قافله جــا نمانیم؛ بهتر اســت 

تدبیرى اندیشیده شود.

برجام گام نخست گره گشایى از شبکه بانکى

طى 11 ماهه نخست  سال 
95،  818 هزار و 900 دستگاه 
یخچال و فریزر تولید شده که 
در مقایسه با مدت مشابه  سال 
گذشته  21,7 درصد افزایش 
را نشان مى دهد. تولیدات 

لباسشویى هم با 61,5 درصد 
رشد به 743 هزار و 800 دستگاه 
رسیده است. البته بهبودهاى 
حاصل شده به همین جا ختم 
نشد و کولر آبى و تلویزیون به 
ترتیب افزایش 5,4 درصدى و 

9,9 درصدى را تجربه کردند


