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تنبیه سخت سئول  
جوان:»مورد کره جنوبی « در میان موارد و موضوعات پس��ابرجامی 
ایران از س��ه جهت یک مورد خاص اس��ت. هر یک از این سه جهت را 
نمی توان بدون دیگری دید و یا در یک روند کلی نادیده گرفت. جهت 
اول اینکه محص��والت تولیدی کره جنوبی از تبل��ت و موبایل تا لوازم 
خانگی و خودرو، برندهای پرفروش در بازار ایران اس��ت و این نش��انه 
اعتماد و احترام ایران به این کش��ور بوده اس��ت. جهت دوم اینکه در 
میان کشورهای هم پیمان غرب، تهران بیشترین همراهی را با سئول 
داشته اس��ت تا آنجا که حتی تلویزیون ایران در سیطره »افسانه های 
کره ای « قرار گرفت. و جهت تعیین کننده سوم اینکه سئول در کمال 
خودباختگی و وابس��تگی به امریکا، ضمن قطع واردات نفت از ایران و 
بی توجهی به پیمان تجارت آزاد میان کشورها، نه تنها 8میلیارد دالر 
پول نفت خریداری شده از ایران را نمی دهد، بلکه همچنان انتظار دارد 
ایران بازار محصوالت کره ای باش��د و بدتر از این دو، اینکه انتظار دارد 
ایران در بهترین شرایط از این پول نه برای واردات دارو و واکسن، بلکه 
برای واردات ماشین  لباسشویی و آب میوه گیری و پلوپز استفاده کند!

تنبیه چنین دولتی باید دس��ت کم یک برنامه چهل ساله باشد. ایران 
کش��وری نیس��ت که نتواند در عرصه محصوالت خانگ��ی و خودرو، 
درجازدگی چندین س��اله خود را جبران کند و کره نیز در جهان تنها 
و بهترین تولیدکننده این محصوالت نیست. همین کره جنوبی برای 
اینکه در خودروسازی و برندهای لوازم خانگی پیشرفت کند، سال   ها 
واردات را در این حوزه محدود و مسدود کرد. اما مهم تر از یک برنامه 
اقتصادی برای عبور از این شرایط و برای تبدیل شدن به تولیدکننده 

محصوالت با کیفیت داخلی، مس��ئله مواجه��ه عزت مندانه با تحقیر 
خارجی اس��ت که باید روش برخورد ما با س��ئول درس��ی برای بقیه 

شرکای اقتصادی در جهان باشد. 
آن چیزی که در معاهده شانگهای برای ایران اتفاق افتاد، با این تصمیم 
دولت س��یزدهم کاماًل هماهنگ و معنی دار اس��ت و هرچند دستور 
دولت برای »ممنوعیت واردات لوازم خانگی « ادامه مصوبه دولت قبل 
برای ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارج��ی در دوره 1397 تا 1400 
اس��ت، اما باید از آن به عنوان یک حرکت سیاسی- اقتصادی تعریف 

و تحلیل کرد. 
  دولتبايدچندشرطبرایتوليدکنندهداخلیبگذارد

لوازم خانگی تولید داخل در سال های اخیر افزایش کیفی قابل قبولی 
یافته اند و منتظر قطع واردات نمانده اند. در ش��رایط جدید نیز دولت 
باید برای تولیدکننده داخلی چند شرط بگذارد. اول اینکه تولید داخل 
را به نرخ دالر گ��ره نزند. اینکه با افزایش ن��رخ دالر کاالی داخلی هم 
گران ش��ود و با کاهش نرخ دالر همچنان همان باال باقی بماند، برای 
مصرف کننده محصول داخلی قابل قبول نیست. دوم اینکه تولیدکننده 
داخلی همان طور که به صورت ضمنی متقاضی مسدودشدن واردات 
محصوالت خارجی اس��ت،  باید با صادرات محصوالت خود اوالً نشان 
دهد که جنس با کیفیت و قابل عرضه در بازار جهانی تولید می کند و 
ثانیاً نشان دهد که منظور او از مسدود شدن واردات، فقط فرصتی برای 
نفس تازه کردن و جبران عقب ماندگی است و نه صرفاً یک انحصار در 
تولید و عرضه. و شرط سوم دولت برای تولیدکننده محصول خارجی 

باید یک شرایط زمان بندی ش��ده برای رسیدن به قله کیفیت جهانی 
باشد و اگر دولت تس��هیالتی هم در نظر می گیرد باید به همین شرط 

منوط باشد. 
چنین روندی آنچه را برخی دلسوزان می پندارند که ممکن است انحصار 
در لوازم خانگی منجر به افت کیفیت و تبدیل شدن به ضرب المثل دیگری 

مانند مثال خودروسازان بی لیاقت ایرانی شود، خنثی می کند. 
  کليدقطعووصلوارداتدردستخودمان

از طرفی قطع واردات یا وصل آن باید در دست مستقل خودمان باشد 
و این یک راهبرد همیشگی است که کشورهای مستقل و پیشرو دنبال 
می کنند. نباید ایران برای واردات یک محصول به چیزی غیر از تجارت 
آزاد تن دهد. وقتی تجارت آزاد با کره جنوبی یا کشورهای اروپایی در 
کار نیس��ت، چرا باید زیر این تحمیل برویم؟! محصول ما نفت است و 
برخی اقالم مرتبط با نفت یا محصوالت دیگری که در شمار تحریم های 
امریکا قرار گرفته است. اگر نفت و دیگر محصوالت ما خریداری نشد، 
نباید به کره جنوبی اجازه داد در تعیین میزان و موارد تجارت دو کشور 
به طور جداگانه تصمی��م  یک طرفه بگیرد. در ای��ن مورد خاص یعنی 
بلوکه ش��دن پول نفت فروخته ش��ده حتی اگر ایران به لوازم خانگی 
نیاز مبرم هم داشته باشد،  نباید اجازه دهیم همان چیزی را که طرف 

خارجی تحمیل می کند، انجام دهیم. 
  نبايدازفرافکنیترسيد

برخی جریان   ها پس از اعالم ممنوعیت واردات محصوالت کره ای قصد 
دارند آن را یک تصمیم اشتباه بدانند، اما نگاهی به آمار  ها نشان می دهد 

ماجرا چیز دیگری است و نباید تحت تأثیر این فرافکنی قرار گرفت. 
اواخرهفته گذشته بود که حکم مهمی به وزارت صمت ابالغ شد؛ بر اساس 
نامه  رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزیر صمت، واردات محصوالت صوتی 
و تصویری کره جنوبی به کشور ممنوع شد. این ممنوعیت در شرایطی 
انجام شد که سه سال اس��ت کره ای   ها از ترس تحریم امریکا حاضر به 
همکاری تجاری با جمهوری اسالمی ایران نیستند و حاال قصد دارند با 
سوءاستفاده از شرایط کشور و تحریم ها، بخشی از پول بلوکه شده ایران 

در بانک های کره را با ارسال محصوالت خود آزاد کنند!
 کره سپس پیشنهاد عجیبی به ایران ارائه داد که بر اساس آن، بخشی 
از این پول در قبال صادرات محصوالت سامس��ونگ و ال. جی تسویه 
می شود. این در حالی است که این دو کمپانی از همان سه سال پیش 
همکاری تجاری خود را با ایران بسیار محدود کردند و تصمیم گرفتند 

دیگر به ایران نیایند. 
  دستورفعلیادامهدستور97است

با دستورالعمل دولت سیزدهم قرار است واردات محصوالت کره ای به 
ایران محدود شود ولی این ممنوعیت برای برند سایر کشور  ها نیست. 
به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، طبق 
مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران س��ه قوه در سال 1397 واردات 
لوازم خانگی ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی تا پایان سال 1400 نیز مصوب شد. حاال با دستور رئیس جمهور 

ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از این نیز ادامه خواهد یافت. 
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  حاال با تأمین بیش از 80 میلیون دوز واکس��ن دیگر در 
مراکز واکسیناس��یون خبري از صف هاي طوالني و ش��لوغ 
نیست و حتي به دستور وزیر بهداشت بنا شده دانشگاه هاي 
علوم پزشکي براي واکسینه کردن افراد ناتوان به منزل آنها 
مراجعه کنند و واکسیناسیون عمومي کرونا را به صورت خانه 
به خانه پیش ببرند. همچنین صدور کارت واکسن دیجیتال 
به زبان فارسي و انگلیسي براي همه   ایرانیان آغاز شده و به 
زودي برخ��ي محدودیت ها در زمینه مس��افرت، حضور در 
اماکن آموزشي و ورزشي و محدودیت هاي مشاغل و اصناف 
براي دارندگان کارت واکس��ن دیجیتال فارس��ي برداشته 

خواهد شد | صفحه3

  سید ابراهیم رئیسی در پنجمین سفر استانی جمعه های 
خود، که رفته رفته به یک سنت تبدیل می شود، روز گذشته به 
کهگیلویه و بویر احمد رفت تا از نزدیک در جریان مشکالت این 
استان قرار گیرد.  رئیس جمهور در بدو ورود به یاسوج ضمن 
ابراز خرسندی از حضور درجمع مردم شریف این استان گفت: 
قبل از انجام سفر بررسی   هایی نسبت به مشکالت و نیازهای 
استان انجام شده و آقای استاندار نیز در آخرین جلسه دولت 
جمع بندی خوبی از مسائل در عرصه های کشاورزی، صنعت، 

نفت و گاز و گردشگری ارائه کردند | صفحه2

  وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی و همت��ای بحرینی اش 
پنج  شنبه شب، سفارت رژیم صهیونیستی را در طبقه 29 برج 
تجاری منامه افتتاح کردند. این اقدام عالوه بر اینکه خشم مردم 
بحرین را برانگیخت، با واکنش گروه های مقاومت فلسطینی و 
ایران مواجه شد. حماس گفته که کار بحرین فقط با یک تعبیر 

قابل توصیف است: » خیانت و جنایت« | صفحه15

 اجازه نمی دهیم  مرز  همسایگان
 شمال غرب  تغییر  کند

گزارشخبری-تحليلي»جوان«ازرزمايش»فاتحينخيبر«درمرزهايشمالغربيکشور

درروزهايگذشتهمرزهايشمالغربيايرانشاهدنقلوانتقاالتگسترده
برايانجامرزمايشبزرگ»فاتحينخيبر«بودهاس�ت؛رزمايشيکههدف
اصليآنحفظثباتمرزهادرمناطقشماليکشورماناست.فرماندهنيروی
زمينیارتشدرحاش�يهاينرزمايشگفت:ايرانکاماًلنس�بتبهتغييرات
مرزهايرسميکش�ورهادراينمنطقهحس�اساس�توآنراقابلقبول
نميداند.همهمرزهايقانونيبايدحفظشودوضعفاحتمالييكکشوردر
حفظمرزهايخوددليلنميشودکهکشورديگريباکمكبيگانه،مرزهارابه

همبريزد،ايراناجازهاينکاررانميدهد| صفحه5
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