هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است

چرا ترکیه بر سر پیوستن فنالند و سوئد به ناتو
مانع تراشی میکند؟

واردات بدون شرط صادرات؟

شگفتانه اردوغان برای ناتو

شنبه  31اردیبهشت 1401
 19شوال 1443
 21مه 2022
سال هجدهم
شماره 5099
 12صفحه
 2000تومان

آخرین اخبار دریافتی حاکی است ،هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده است و احتمال
تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص
و تأیید وزارت صمت وجود دارد.
اردیبهشت ماه امسال دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به
شائبه انحصار در صنعت خودرو ،واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال  ،97خودروهای
خارجی وارد کشور شوند .البته در روند اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات
خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبهرو شده است.
در ماده  4طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است...

صفحه 11

شرح درصفحه 9

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

عروسی درعزای ملت!
سالهاست که شاهد هنرنمایی اپوزیسیون در پیک
شکافهای اجتماعی هستیم .اوج هنر اینان استفاده از
مصائب ملت است .هیچ حرف ایجابی و جدی تاکنون
نزدهاند و اصال ً و اساسا ً برای چنین هنری پرورده
نشدهاند .گویا این جماعت همه آبروی خود را در گرو
بحران معیشت ،بحران هویت ،بحران اجاره مسکن،
تنشهای آبی در مناطق ،مشکالت اقوام و اقلیتها
جستوجو می کنند .عروسی اینان در عزای ملت
است .به عبارتی قرمزی گونه براندازان از زردی گونه
مردم ِ زجرکشیده میباشد .اینان نه تنها از مشکالت
مردم خوشحالند بلکه نامه می نویسند و هر فشاری
می آورند تا ملت ایران از تحریم خالص نشوند و زیر
این فشارها بشکنند .چراکه پیروزی خود را در شکست
مردم تعریف کرده اند.
اپوزیسیون همواره با هر تنش بزرگ و کوچک به
میدان می دوند و کنتور شمارش معکوس دست
میگیرندکه نظام در سرازیری سقوط قرار گرفته؛ اگر
کسی اینان را نشناسد و سوابقشان را نداند باورش می
شود که اینان تا فتح تهران کفش از پای درنمیآورند.
اساسا ًاینان به جز ماموریت ایجاد آشوب و براندازی
هیچ سخن ایجابی در آستین ندارند .این جماعت به
گواه هرآنچه منتشر کرده اند ،فاقد هرگونه منشور
برای بهبود وضع موجود هستند .در واقع اصال ًچنین
ماموریتی هم ندارند .تنها توجیهی که به آن تکیه می
کنند فقر و کمبودهای امروز زندگی مردم است .به
گمانم حتی دریافت دقیقی از مشکالت مردم هم
ندارند .تنها میدانند که مردم معترضند و این برای
موج سواری اینان کافی است .آدمی میان این همه
مصیبت و ناراحتی از مشکالت مردم ،از موج سواری
این میانمایگان هم غصه میخورد.

صحنههای تکان دهنده در ورزشگاه یادگار

سنگباران بی اخالقی بر سر فوتبال
صفحه 5

یادداشت
«شهر آراسته و شهر آشفته»
محمدعلینویدی

سابقه رشته تخصصی آینده شناسی و مطالعات آینده به طور تخصصی

به قرن بیستم می رسد .اما از لحاظ دیرین شناسی و تبارشناسی این رشته
قدمت و ریشه بسیاری دارد؛ مثال ًدر آثار نظامی گنجوی شاعر متفکر ایرانی
و در کتاب اسکندرنامه وی به راحتی می توان ریشه های آرمان شهر و شهر
آراسته را مالحظه و مشاهده نمود .در کتاب «آینده اثربخش» به این مقوله

بطور مبسوط پرداخته شده است.

شهر آراسته چه ویژگیها و خصایصی دارد؟ شهر آراسته همان آرمان

شهر و حقیقت شهر است .در مقابل شهر آراسته ،شهر و مدینه جاهله و
آشفته قرار دارد -۱ .شهر آراسته ،شهر رهیده و آزاده شده از جهل و حماقت
و خرافات است .و شهر آشفته ،شهر جهل و خرافات و فسون و افسانه

است -۲ .شهر آراسته ،شهر حکمت و اندیشه ورزی و شهر عقل و نور خرد
است .شهر آشفته ،شهر بی خردی و بی تدبیری است -۳ .شهر آراسته،

شهر آگاهی و دانایی و دانش است .و شهر آشفته ،شهر غربت اندیشه و

دانش است -۴ .شهر آراسته ،شهر شادی و نشاط و سرزندگی است و شهر

آشفته ،شهر مالل و رنج و افسردگی و خستگی ست -۵ .شهر آراسته ،شهر

راستی و درستی و راستگویان و راست پیشگان است و شهر آشفته ،شهر
آزردگی ،دروغ و دروغگویان و کژی و کجی ست -۶ .شهر آراسته ،شهر خدا

و حقیقت و انصاف و مروت و عدالت است و شهر آشفته ،شهر ظلم و بی

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

تحریمهای سازمان ملل نباید به گونهای اعمال شود که امنیت غذایی جهانی را به خطر بیندازد
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست
عالی رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و
مخاصمات گفت :ناامنی غذایی ،تغییرات آب و هوایی،
همهگیری کووید  ۱۹و اثرات منفی مخاصمات بینالمللی
مختلف ،همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که
بیش از چهار دهه از تحریمهای آمریکا رنج میبرد ،تأثیر
گذاشته است.
به گزارش ایسنا ،مجید تخت روانچی افزود :عالوه بر این،
میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان بر اقتصاد ایران از
جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد که سازمان ملل متحد ،جامعه بین
المللی و کمک کنندگان بین المللی موظفند به تعهدات
خود عمل کرده و کمک های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع
خارجی مستقر در ایران ارائه دهند.
سفیر ایران در این نشست تاکید کرد ناامنی غذایی و
مخاصمه به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستند

و مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است .اختالل در
زنجیره تامین ،آوارگی مردم ،افزایش فشار بر منابع طبیعی
و اقتصادی ،و کاهش تاب آوری جمعیت آسیب دیده و
سیستم غذایی ،همگی از اثرات بلندمدت مخاصمات
هستند.
نماینده دائم ایران در ادامه با اشاره به گزارش جهانی
بحران های غذایی در سال  ۲۰۲۲گفت سطح جهانی
گرسنگی همچنان با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش
است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال گذشته به طور
قابل توجهی افزایش یافته است.
وی به اشاره آمارهای جهانی ،در سال  ،۲۰۲۱نزدیک به
 ۱۹۳میلیون نفر در  ۵۳کشور به شدت دچار ناامن غذایی
بودند و به کمک فوری نیاز داشتند .این وضعیت شامل
نزدیک به  ۴۰میلیون نفر در  ۳۶کشور می شود که در
شرایط اضطراری یا بدتر بودند .بر اساس همین گزارشات،
مخاصمات همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی برای ۱۳۹

میلیون نفر در  ۲۴کشور جهان است که در سال  ۲۰۲۱با
بحران یا بدتر شدن شرایط مواجه شده اند .این ارقام حاکی
از وخامت و تشدید وضعیت بشردوستانه در سراسر جهان
است.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت تمام جهان تحت تأثیر
کمبود مواد غذایی قرار گرفته است ،با این حال ،شکی
نیست که آفریقا از ناامنی غذایی بسیار رنج می برد.
نماینده ایران در ادامه به وضعیت کشورهای منطقه ای
درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان ،یمن ،سوریه و
فلسطین اشاره کرد و گفت در افغانستان ۲۲ ،میلیون نفر
از امنیت غذایی رنج می برند و به کمک نیاز مبرم دارند.
روانچی افزود در اوایل سال  ،۲۰۲۲ناامنی غذایی حاد در
یمن با افزایش  ۸درصدی در تعداد افراد بحران زده نسبت
به اوایل سال  ،۲۰۲۱بدتر شد .وضعیت بشردوستانه در
فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل دههها
اشغال و سیاستهای آپارتاید رژیم اسرائیل بدتر شده است.

محاصره غیرقانونی غزه که حق مردم فلسطین را در مورد
غذا به شدت محدود می کند ،باید هر چه سریعتر برداشته
شود.
نماینده دائم کشورمان در مورد سوریه گفت ،ادامه
اشغال ،تروریسم و تحریمهای یکجانبه میلیونها نفر در
این کشور را آواره کرده ،معیشت مردم را نابود کرده ،تجارت
و تامین مواد غذایی و کشاورزی را مختل کرده ،زیرساختها
را آسیب دیده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود کرده
است.
روانچی همچنین به اثرات تحریم ها بر ناامنی غذایی اشاره
و اظهار کرد اقدامات قهری یک جانبه حقوق اساسی بشر
از جمله حق دسترسی غذا را نقض می کند و به ناامنی
غذایی منجر می شود .متأسفانه ،برخی از کشورها همچنان
از این اقدامات غیرقانونی که بر اساس قوانین بین المللی
بشردوستانه ممنوع است ،به عنوان سالحی برای گرسنگی
دادن به جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده می کنند.

عدالتی و ستم و شر و شیطان است -۷ .شهر آراسته شهر امنیت و آرامش

و صلح و دوستی است و شهر آشفته شهر دزدان و راهزنان و قاچاقچیان و

گردنکشان و ستیزه جویان و دشمنی طلبان است -۸ .شهر آراسته ،شهر

دگرگونی اکوسیستم در شمال کشور

یادداشت

کار و پیشه و کشت و زرع و فعالیت و تولید است و شهر آشفته ،شهر
بیکاری ،اختالس ،اعتیاد و مصرف است -۹ .شهر آراسته ،شهر یاری و

انصاف و همکاری و همدلی است و شهر آشفته ،شهر عداوت و ناسپاسی و

خودبینی است -۱۰ .شهر آراسته ،شهر بخردان و اندیشه ورزان و شهر یزدان
است .شهر آشفته ،شهر غفلت و جهالت و گرفتاری است -۱۱ .شهر آراسته،

هم شهر همیاران و هم شهر رقابت گران است و شهر آشفته هم شهر بی
اعتمادی و هم شهر بی حرمی و بی حرمتی است -۱۲ .شهر آراسته ،شهر

رونق و رفاه و زندگی و خوشبختی است و شهر آشفته ،شهر عقب مانده و
درمانده و فالکت زده است -۱۳ .شهر آراسته ،شهر انسان و انسانیت است

و شهر آشفته ،شهر خروج از راه انسانیت و خوی بشریت است -۱۴ .شهر
آراسته ،شهر آزادی و آزادگی است و شهر آشفته شهر بندگی و بردگی ست.

 -۱۵شهر آشفته ،شهر سالمتی و بهروزی و ثروت و شادی است و شهر

آشفته شهر بیماری و بدبختی و فقر و فالکت است -۱۶ .شهر آراسته ،شهر

فضیلت های شهروندی و مدنی و عقلی و اخالقی است و شهر آشفته ،شهر
رذایل انسانی و تهی گشته از فضایل اصیل است.
پدیدار شد شهری آراسته

چو فردوسی از نعمت و خواسته.
در کجروی بر جهان بسته ایم،

ز دنیا بدین راستی رسته ایم.

کیکاووس پورایوبی
در ایامی نه چندان دور که ساکن زادگاه سرسبزم ،گیالن در شمال کشور
بودم ،نوار باریکی از سیم خاردار با درب چوبی ،همسایهها را از هم جدا
میساخت پس از عبور از این رشتههای به مانند دانههای تسبیح متبرک شده،
روح جنگل دل هر انسانی را تسخیر می کرد ،از سنگ و خشت خبری نبود،
هرچه بود جلگه ای حاصلخیز و خود رو که ارمغان خداوند بود به ساکنان این
دیار .دو پدیده بسیار جلب توجه میکرد ،چشماندازهای انبوه و متنوع گیاهان،
شکوه بینظیر درختان سر به فلک کشیده شده جنگل و همچنین عطر دل انگیز
شالیزارهای پیوسته ،از طرف دیگر مشرف بودن محیط به ساحل نیلگون دریای
خزر؛ امروزه بکلی آن ترکیب محیطی ،اقلیمی و جمعیتی در حال دگرگونی
است ،کوچ و جابجایی جمعیت بنابر مشکالت اقلیمی و محیط زیست ،اقوام را
در درون کشور پراکنده ساخته است ،گرچه جابجایی و کوچ اقلیمی هر ایرانی
در هر نقطه ای از این کشور پهناور جزو حقوق اولیه اوست ،اما فراموش
نکنیم در بلند مدت این جابجایی ،دگرگونیهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی،
تضادهایی بوجود خواهد آورد ،فارغ از تضادهای اجتماعی و تفاوتهای فرهنگی
که در قوميتها و ملیتها رخ خواهد داد ،جگله باریک شمال با ازدحام باالی
جمعیت و مشکالت زندگی شهری مواجه خواهد شد.

نظامی گنجوی «اسکندرنامه»

وساطت جدید ایران برای حل اختالفات در عراق

پرسش اصلی در این خصوص این است که چگونه می توان ویژگی ها

و فضایل انسانی شهر آراسته را به شهر آشفته تعمیم داد و تزریق نمود؟

راهکار عملی و واقعی از منظر تفکراثربخش ،بازسازی عقالنی با حفظ

جوهره است .یعنی با حفظ و نگه داشت معنا و محتوا و اصل و اصالتها،
به تعبیر و تفسیر و تحلیل نوین از خصلت های شهر آراسته دست بیازیم و
اثر آنها را در ارکان و عناصر شهر آشفته ساری و جاری سازیم .آری ،هیچ

شهری بطور کامل و آرمانی آراسته و آشفته نیست ،اما وقتی رذیلتها و
پستیها و کژیها و دروغها و ناراستیها در یک شهر (جامعه) غالب شد،

شهر آشفته ظهور میکند و فقر و فالکت خود را در زندگیها و مردمان

نشان میدهد .اینجاست که الزم است از خصلتها و راستیهای شهر
آراسته در راستای بهتر سازی شهر آشفته استفاده کنیم و سر عقل بیاییم

و با حکمت و اندیشه ورزی در بازسازی شهر بهره بگیریم .تفکراثربخش،
این امکان بازسازی و نوسازی را با تکیه بر اصالت اثر و زندگی اصیل ،فراهم

می کند.

چون اتحاد و انسجام قومی ،قبیله ای و زبانی معموال زمانبر است بنابراین
ترکیب جمعیتی و ادغام با وسواس خاصی صورت خواهد پذیرفت.
اکنون با تغییر اکوسیستم و زیست بومی که با پاکسازی جنگلها شروع شده
و با تغییر کاربری زمین های کشاورزی ادامه دارد ،شهرکها و آپارتمانها را
جایگزین آن جلوه های رویایی ساخته است و خانه باغ های ویالیی تبدیل به
انبوه سازی گشته است .محیط جنگل که تا دیروز آنقدر زیبا بود و کسانی که
ی صیقل روح نیازی به رفتن دریا پیدا نمیکردند
در حاشیه آن مینشستند برا 
و آنان که در کنار ساحل سوار بر قایقها برای صید ماهی پاسبانی میدادند،
صدای آرامش ساحل را بینیاز از رفتن به جنگل می دانستند؛ اکنون دگردیسی
عجیبی حاصل شده است که فقط می توان در گوشه ای از خاطرات کوچک
تاریخ زندگی یادداشت کرد ،ما مانده ایم با آن همه خاطرات.
تعطیالت تابستان که زیر آسمان داغ پوست می انداختیم و تغییر رنگ می
دادیم و تا پاسی از شب در داخل رودخانه ها و برکهها شنا می کردیم و در روز
دوست خورشید و در شب مهمان مهتاب بودیم در اوج آن گرما و هوای شرجی
برای شکار و صید ماهی و کولیهای رودخانه ای رقابت عجیبی با هم داشتیم،
به وفور رودخانهها و برکهها زیستگاه ماهیان بودند ،اکنون که مسافران برای
تفریح کنار رودها را میپسندند آنجا را خالی از رقص ماهیها میبینند؛ نه

فقط صید صیادان بلکه چندین عامل ،از عوامل انسانی تا دفن زبالهها گرفته تا
کودهای شیمیایی همه دست به دست هم داده اند تا محیط زیست را به این
روزهای غمانگیز انداختهاند ،دریا دیگر آن دریا نیست و مدام با عقبنشینی
گویی با عابران قهر کرده و شن زارهای ساحل را تنها گذاشته ،امواج هم نیلگون
نیستند و با پوشش الیه های لزج ،سیاهی و غبار غم را یدک می کشند.
بجز بومیان ،آنان که زندگی آنجا را تجربه نکرده اند این تصوی ر را در ذهنشان
دارند که مشکلی به نام آب در آنجا ممکن نیست و حال آنکه بسیاری از این
جابجایی ها و نقل مکان ها بخاطر خشکسالی و کم آبی است  .بله شمال
ایران آب دارد لیکن مانند اکثر نقاط دیگر کشور با کمبود آب شرب مواجه
است ،این مشکل بخصوص در روستاهایش بیشتر مشهود می باشد ،پدیده
گاهی چنان خودنمایی میکند که ساعتهای مختلفی از شبانه روز را با خود
همراه میسازد و در ایامی که با میهمانان و تراکم بیشتر جمعیت مواجه است
مضاعف می گردد  ،استفاده از چاه ها که همان مصرف منابع آبهای زیرزمینی
است با تغییر چرخه اکوسیستم تبدیل شده به فاضالبها و پسماندهای غیر
قابل مصرف؛ خالصه کالم با توجه به انبوه و تراکم بیشتر جمعیت در این خاک
کمیاب و حاصلخیز در چند سال آینده نه کشتی خواهد ماند و نه کشتزاری و
خود مشکلی خواهد شد بر دیگر مشکالت کشور ما.

یک رسانه عربی اعالم کرد که ایران طی روزهای آتی قرار
است وساطتی میان احزاب سیاسی عراقی به منظور حل
اختالفات میان آنها به ریاست محمد کاظم آل صادق را آغاز
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،برخی منابع آگاه عراقی در گفتوگو با العربی
الجدید اعالم کردند که ایران طی چند روز آتی وساطت جدیدی
میان احزاب سیاسی عراقی را آغاز خواهد کرد که شخصیت
های موثر ایرانی و در راس آنها محمد کاظم آل صادق ،سفیر
جدید ایران در بغداد این ماموریت را برعهده خواهند داشت.
این منابع گفتهاند که هدف از این میانجیگری حل اختالفات
در داخل عراق و بحران سیاسی موجود میان جریان صدر و
چارچوب هماهنگی است.
آنها همچنین تاکید کردند که این وساطت به زودی و چند

روز بعد از روی کار آمدن سفیر جدید ایران در بغداد آغاز
خواهد شد ،این میانجیگری ابتدا در سطح دیدارهای شخصی و
فردی با نیروهای سیاسی خواهد بود و بعد از آن با سید مقتدی
صدر در نجف دیدار انجام خواهد شد.
یکی از نمایندگان چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق گفته
است که هدف از این میانجیگری کاهش تنش و ازسرگیری
مذاکرات پس از توقف چند هفته ای است و از سرگیری
مذاکرات سیاسی امری بسیار مهم است.
العربی الجدید در بخشی از گزارش خود می نویسد که محمد
کاظم آل صادق مسئولیت بازگرداندن طرفهای بحران به میز
مذاکرات را برعهده گرفته است و در روزهای گذشته دیدارها و
تماسهایی با برخی رهبران سیاسی عراقی داشته است.
یکی از اعضای جریان صدر می گوید که سفیر جدید ایران

روابط بسیار خوبی با طرف های مختلف عراقی دارد زیرا وی به
زبان عربی مسلط است و سابقه فعالیت در هیات دیپلماتیک
ایران در بغداد را دارد ،همچنین روابطش با جریان صدر خوب
و سازنده است.
عائد الهاللی ،عضو ائتالف چارچوب هماهنگی تاکید کرده
است که ایران تالش دارد که رویکردهای احزاب مختلف
سیاسی را به یکدیگر نزدیک کند زیرا ایران روابط بسیار خوبی با
تمامی طرف ها از جمله کردها و سنی ها دارد.
همچنین احسان الشمری ،رئیس اندیشکده “تفکر سیاسی”
خاطرنشان کرد که محمد کاظم آل صادق به دور از صحنه
سیاسی عراق نبوده و روابط قوی با بسیاری از رهبران سیاسی
شیعه و غیر شیعه دارد و او عهده دار بخشی از وساطت های
پیشین ایران بوده است.

