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داستان خودروهای کف پارکینگ خودروسازان

محمدعلــی اســفنانی ،مدیــر کل تعزیــرات
حکومتــی اســتان تهــران روز گذشــته گفتــه
اقتصاد بود که ادعای دو شــرکت خودروســاز داخلی
دربــاره مشــکل تأمیــن قطعــات غیرواقعــی
اســت .امــروز دبیــر انجمــن خودروســازان ایــران و وزیــر
صمــت در حمایــت از خودروســازان داخلــی برآمدنــد
و گفتنــد کــه «دقیقــا» کمبــود قطعــه مهمتریــن عامــل
مانــدن خودروهــا کــف پارکینــگ خودروســازان اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت امــا توضیحــات
بیشــتری در ایــن خصــوص داده اســت .رضــا رحمانــی
میگویــد« :عمدهتریــن عامل توقــف خودروهای تولید
شــده در کــف پارکینــگ خودروســازان ،کمبــود قطعــات
«دانــش بنیــان و الکترونیکــی» ایــن خودروهاســت ».به
ایــن معنــی کــه کمبــود قطعــات خودروهــا مربــوط بــه
تمــام آنهــا نمیشــود و مســأله اصلی قطعــات «دانش
بنیــان و الکترونیکــی» اســت.
ëëبهصفکردندانشبنیانها
رحمانــی توضیــح میدهــد« :بــرای تحقــق شــعار
رونــق تولیــد ،وزارت صنعــت ،معــدن تجــارت ،ســامانه
«نیــاز» و ســامانه «محصــوالت دانــش بنیــان» را ایجــاد
کــرده تــا از تولیدکننــدگان داخلــی حمایــت کنــد».
هــدف وزارت صمــت از راه انــدازی ایــن دو ســامانه
تکیــه بــر تــوان داخــل و عبــور از تحریــم اســت کــه ظاهــراً
وزیــر مربوطــه امیــد دارد بــا کمــک ایــن دو ســامانه

مشــکل خودروهــای کــف پارکینــگ خودروســازان نیــز
حل شود.
 180ëëهزاردستگاهخودروناقصدرکفپارکینگ
از ســوی دیگــر احمــد نعمتبخــش ،دبیــر انجمــن
خودروســازان ایــران میگویــد« :هماکنــون هریــک از
دو خودروســاز حــدود  ۹۰هــزار دســتگاه خــودرو ناقــص
در کــف کارخانههــای خــود دارنــد کــه منتظــر رســیدن
و تأمیــن قطعــه هســتند .اینکــه  ۱۸۰هــزار دســتگاه
خــودرو بالــغ بــر  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان ارزش دارنــد،
هیــچ عقــل ســلیمی قبــول نمیکنــد کــه در صــورت
تکمیــل شــدن ایــن خودروهــا در کــف کارخانههــا
بماننــد و تجــاری نشــده و بــه بــازار عرضــه نشــود .من به
صراحــت اعــام میکنم که مشــکل کمبــود نقدینگی و
نبــود قطعــه بــرای ما دردسرســاز شــده و موجبــات ضرر
و زیــان خودروســازان داخــل را فراهــم آورده اســت».
در همیــن حــال مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی تهــران
ایــن امــر را بــه نوعــی اســتنکاف از انجــام تعهــدات
بــر میشــمارد و هشــدار میدهــد« :خودورســازان
مکلفنــد تــا تعهــدات خــود را عمــل نکردهانــد،
فــروش فــوری نکننــد و اگــر ثبــت نامــی صــورت گرفــت
بایــد خــودرو کامــل و ســالم تحویــل دهنــد ».کمبــود
نقدینگــی خودروســازان عاملــی اســت کــه باعــث شــده
خودروســازان حتــی در وضــع موجــود ،قبــل از انجــام
تعهــدات خــود دســت بــه فــروش فــوری بزننــد.

نخست وزیر ژاپن وارد تهران شد

شــینزو آبــه نخســت وزیــر ژاپــن در صــدر یــک
هیــأت عالــی رتبــه سیاســی و دیپلماتیــک بــرای
دیــدار و گفتوگــو بــا مقامــات عالــی جمهــوری
اســامی ایــران وارد تهــران شــد .بــه گــزارش ایرنــا،
آبــه در مجموعــه فرهنگــی -تاریخــی ســعدآباد
مــورد اســتقبال رســمی حســن روحانــی رئیــس
جمهــوری قــرار گرفــت و بالفاصلــه مذاکــرات
رســمی دو مقــام عالیرتبــه آغــاز شــد .وی فــردا
[پنجشــنبه] نیــز بــا حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای
رهبــر معظــم انقــاب اســامی دیــدار میکنــد.
نخســت وزیــر ژاپــن پــس از دیــدار بــا رهبر معظم
انقــاب اســامی بــه ســفر دو روزه خــود بــه
تهــران پایــان میدهــد .پــس از ســفر روز دوشــنبه
«هایکــو مــاس» وزیــر خارجــه آلمــان و اکنــون
حضــور آبــه در ایــران ،تهــران بــه کانــون توجــه

رســانههای جهــان تبدیــل شــده اســت .دیــدار
آبــه از تهــران کــه نخســتین دیــدار یــک مقــام
عالیرتبــه ژاپــن از ایــران بعــد از دیــدار ســال ۱۹۷۸
«تاکئــو فوکــودا» نخســت وزیــر وقــت ژاپــن اســت
بــه دنبــال خــروج امریــکا از برجــام و بازگشــت
مجــدد تحریمهــا علیــه ایــران انجــام میشــود،
ژاپــن همــواره از توافــق هســتهای حمایــت
کرده است.

هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

امــروز دو موضــوع مــورد توجــه کاربــران شــبکههای اجتماعــی قــرار داشــت؛
ســفر نخس ـتوزیر ژاپــن بــه ایــران کــه امــروز وارد تهــران شــد و روز جهانــی
مبــارزه بــا کار کــودکان.
ســفر شــینزو آبــه بــا توجــه بــه گمانــه زنیهایــی کــه دربــاره هــدف ســفر میشــود
بــرای ایرانیهــا اهمیــت زیــادی دارد و کاربــران شــبکههای اجتماعــی دربــاره
آن بــا هشــتگ شــینزو آبــه مینویســند :ماهــی ســیاه کوچولــو« :حضــور وزراى
خارجــه ژاپــن و آلمــان در ایــران ،ناشــى از ارادت آنهــا بــه امریکاســت .اینهــا
آمدهانــد امریــکا را از بنبســت سیاســى خــارج کننــد .کاش داخلىهــا در ایــن
اراده همراهىشــان نکننــد!» ،مهــدی یوســفی« :شــینزو «آبه»..بایــد بــه فکــر
«نــون» باشــیم ،».حســامالدین حیــدری :بعــد از مــاس نوبــت بــه شــینزو
آبــه رســیده تــا بــرای تکمیــل پــازل امریکاییهــا وارد ایــران بشــه ،امیدواریــم
تجربــه تلــخ برجــام درس عبرتــی باشــه تــا دوبــاره وارد برجامبازیهــای
جدیــد نشــیم ،».ســیاوش هوشــیار« :اون آلمانــی کــه خــراب کــرد ،ببینیــم ایــن
ژاپنــی امــروز چــه خواهــد کــرد» ،مجتبــی بختیــاری« :امریــکا کشــورهایی رو کــه
ذلیلشــان کــرده بــرای مذاکــره بــه ایــران میفرســتد .آقــای شــینزو آبــه مــا از
قاتلیــن پدرانمــون تشــکر نمیکنیــم بلکــه انتقــام میگیریــم ،».ســعید« :کاش
میگفتیــم شــینزو آبــه داره میــاد ایــران یــه کنتــرل تلویزیــون پاناســونیک اصــل
بیــاره هــر چــی اینجــا میگیــرم فیکــه» ،نویــد لطیفــی« :اگــر ســفر شــینزو آبــه بــه
تهــران ،پرثمــر باشــد حتــی در ایــن تــاش چندســویه بــرای کاســتن از انتظــارات
ســفر ،اتفــاق مهمــی رخ داده و آن گشــودن مســیری تــازه اســت کــه از اروپــا
نمیگذرد؛اروپایــی معتــرض امــا مغلــوب ترامــپ ،خالی از ابتــکار عمل و مبتال
بهدلمشغولیهایپرتعداد.».
موضــوع دومــی کــه در شــبکههای اجتماعــی بازتــاب داشــته مســألهای اســت
کــه معمــوالً در تمــام ســال کاربــران بــه آن حساســیت دارنــد .آنهــا به کــودکان
کار و شــرایط زندگیشــان همیشــه میپردازنــد و خیلیهــا تــاش میکننــد
بــه آنهــا کمــک کننــد .امــروز امــا بهانـهای بود که هشــتگ کــودکان کار را بیشــتر
ببینیــم :نســیم صادقــی« :امــروز  ۱۲ژوئــن ،روز جهانــی مبــارزه بــا کار کــودک
اســت .کــودکان کار عــاوه بــر مشــکالت اقتصــادی ،قربانــی آزارهــای جنســی
نیــز هســتند .آنهــا بــه ترحــم نیــاز ندارنــد بلکــه جامعـهای میخواهنــد کــه بــه
کار آنهــا نیــاز نباشــد .بــر اســاس آمــار رســمی در ایــران بیــن  ۳تــا  ۷میلیــون
کــودک کار وجــود دارد ،».هســتی شــهریزفر« :شــاید درصــد کمــی از مــا
بتونیــم بــرای تغییــر یــا منــع کار کــودکان کاری کنیــم امــا درصــد بزرگــی از مــا
میتونیــم بخشــی از آســیبی کــه کــودکان کار از رفتارهای نامناســب اجتماعی
ک و احتــرام در مقابــل
میبینــن رو کاهــش بدیــم .از مهربانیهــای کوچــ 
کــودکان کار دریــغ نکنیم» ،محســن نظــری« :کــودکان کار در کف خیابانهای
سیســتان و بلوچســتان قاچــاق ســوخت را گام بــه گام مشــق میکننــد!
صــد حیــف کــه شیشــه دودی ماشــین مســئوالن اجــازه رؤیــت نمیدهــد،».
ســمیه نقــوی« :کــودکان کار ،کــودکان بیپناهــی هســتن کــه محکــوم بــه زود
بــزرگ شــدن هســتن ...امــا فقــط حــرف از بچههایــی کــه ســر چهارراههــا
و پارکهــا کار میکنــن نیــس ،اونــا فقــط ۲۰درصــد بچههــای کار هســتن،
بچههایــی کــه تــوی کارگاهها و مشــاغل ســخت مشــغول کار هســتن بــا حقوق
اندک رو دریابیم».

