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موافقت رهبر انقالب با تمدید برگزاری 
دادگاه های ویژه اقتصادی

ب��رای  را  ن��ام خودروس��از  اس��ت  حی��ف 
کارخانه های س��رهم بندی خودرو در کشور 
به کار ب��رد، چرا که با وج��ود ظرفیت های 
موجود در کش��ور، خودروسازهای »بخوانید 
س��رهم بن��د« قطعات را از چندین کش��ور 
تامین می کنند و ب��ه خاطر وارد کردن این 
قطعات، خودروهای مونتاژ شده را با قیمت 
ارز آزاد به دس��ت مش��تریان بخت برگشته 

می رسانند.
کیفی��ت محص��والت داخلی در مقایس��ه با 
خودروهای درجه سه هر کشوری، پایین تر 
اس��ت، این ادعا اقراق نیست واقعیتی است 
که هم اکنون مردم سوار بر همین خودروها 
تجربه می کنند و اگر خودروی آنها اشکالی 
پی��دا کند برای پیدا ک��ردن قطعات آن، به 
مراک��ز فروش یا در تهران ب��ه خیابان ملت 
و چ��راغ ب��رق س��ری بزنن��د، می بینند که 
اکثر قطعات موج��ود در مغازه ها خارجی و 
بعضا چینی اس��ت. در ای��ن مبحث باید به 
این نکته توجه داش��ت که قطعه ساز ایرانی 
نه تنها حمایت نش��ده است، بلکه با واردات 
گس��ترده قطعات خودرو از دیگر کش��ورها، 
قطعه س��ازان به زمین زده شده اند، نه این 
که خ��ود بخواهند بلکه این واردات س��وال 
برانگیز رانتی باعث گش��ته که کارخانه ها و 
کارگاه های قطعه س��ازی خ��ودرو، تولیدات 
خود را نتوانند به بازار و دو خودروساز بزرگ 
کشور عرضه کنند، چرا که این دو خودروساز 
رقبت بیشتری به واردات نشان می دهند تا 
این که از تولیدات داخلی استفاده کنند. در 
طی 5 روز، قیمت خودروی صفر در کش��ور 
10 ت��ا 25 میلی��ون تومان افزای��ش یافته 
اس��ت. از این پس مردم بای��د رویای خرید 
خودرو را همچون خانه دار شدن در خواب 
ببینند، از هر اقتصاددانی بپرس��ید که چرا 
وضعیت بازار خودرو و مسکن اینگونه است، 
خواهد گفت هی��چ منطق اقتصادی در این 
دو مقوله وجود ندارد. اگر س��رمایه هایی که 
برای صنعت خودروسازی هزینه شده است، 
صرف بخش های دیگر مانند کشاورزی شده 
ب��ود تاکنون جمه��وری اس��امی ایران در 
این زمینه به صادرکنن��ده  اول محصوالت 
کش��اورزی در منطق��ه تبدی��ل ش��ده بود. 
س��رمایه گذاری در این بخش پس از بیش 
50 س��ال فعالی��ت، ب��ه واقع ج��واب نداده 
اس��ت و تنها باعث گشته که یک بار روانی 
س��نگین بر اف��کار عمومی جامع��ه بگذارد. 
حتی زمین های موجود خودروسازها را اگر 
به بخش کش��اورزی اختص��اص داده بودند 
و در آنه��ا به تولید محص��ول می پرداختند 
می توانست س��وددهی بیشتری برای کشور 

داشته باشد!
اما افکار عمومی می پرس��د، ب��ا توجه به این 
که صنعت دفاعی و نظامی کش��ور با وجود 
تحریم ه��ای ش��دید تس��لیحاتی و نظامی 
توانسته اس��ت به خودکفایی برسد و اقدام 
ب��ه تولی��دات محصوالتی کند ک��ه جهان 
را ش��گفت زده ک��رده اس��ت، آی��ا صنعت 
خودروسازی پیچیده تر از تولید تسلیحات 
نظامی اس��ت؟! چرا بخش صنعت در ایران 

قادر به رسیدن به خودکفایی نیست؟
با توجه به شرایط موجود در وضعیت تولید 
خودرو در کشور، باید به جای این که اقدام 
به واردات خودروهای لوکس و گران قیمت 
ش��ود که قطعا ارزبری آن باال است، واردات 
خودروهای ارزاق قیمت آزاد ش��ود و مردم 
نیز می توانند ارزانتری��ن خودروی جهان را 
در بازار با کیفیت بس��یار مطلوبتر خریداری 
کنن��د. ارزانتری��ن خ��ودروی تولید ش��ده 
در س��ال 2020، خودرو اس��پارک شرکت 
خودروس��ازی شورولت اس��ت که 13 هزار 
دالر قیمت دارد. این خودرو از کیفیت قابل 
توجهی برخوردار اس��ت، اگر ارزش دالر را 
ب��ا نرخ 23 هزار تومان ه��م در نظر بگیریم 
قیمت این خودرو 299 میلیون تومان است، 
ک��ه البته همه می دانند که نرخ دالر کنونی 
در کش��ور واقعی نیست و بسیار پایین تر از 
آن چیزی اس��ت که اکنون وجود دارد. این 
موضوع به اتفاق نظر کارشناس��ان و مقامات 
دولتی نیز رسیده اس��ت که نرخ واقعی ارز 

بسیار پایین تر از نرخ کنونی است.

زمین خودروسازان 
اراضی کشاورزی شود!
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صدها معترض به سیاست های ضد محیط زیستی رژیم سلطنتی
 بریتانیا بازداشت شدند

سرکوب، پاسخ پلیس انگلیس به فعاالن محیط زیست

رس��انه ها و دولتمردان رژیم س��لطنتی بریتانیا در حالی ادعای حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان 
س��ر می دهند که در داخل این کش��ور آزادی معنای دیگری دارد چنانکه نیروهای پلیس انگلیس 
بیش از 600 معترض به سیاست های محیط زیستی دولت این کشور را مورد بازداشت قرار دادند.

 طی روزهای اخیر و با شروع دوباره فعالیت های اعتراضی گروه »مبارزه علیه انقراض« در انگلیس، 
پلیس این کشور بیش از 600 معترض را دستگیر کرده است.به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، دولت 
انگلیس اعام کرده اس��ت اقدامات جدیدی را برای مقابله با این معترضان که در »زیرس��اخت های 
حیات��ی ملی« اختال ایجاد کرده اند، اتخاذ خواهد کرد.موج جدید اعتراضات علیه تغییرات اقلیمی 

با تجمع معترضان در میدان پارلمان لندن و بستن خیابان های منتهی به آن آغاز شد.
همچنین جمعه ش��ب، ش��ماری از این فعاالن، با مسدود کردن ورودی  ساختمان های چند روزنامه 
انگلیس��ی از جمله »سان«، »دیلی تلگراف«، »دیلی میل« و »تایمز«، از این نشریات به خاطر عدم 
رس��یدگی کافی به مس��ائل محیط زیس��تی انتقاد کردند.در مقابل »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس این اعتراضات را »کامًا غیر قابل قبول« و »پریتی پتل« وزیر کشور انگلیس آن را »حمله 
به رس��انه های آزاد، جامعه و دموکراسی« توصیف کرد.شماری دیگر از وزرای دولت جانسون نیز با 

انتقاد شدید از این فعاالن، آن ها را »اقلیت متعصب« و اعتراضات آن ها را »احمقانه« دانستند.
به نوش��ته ایندیپندنت گزارش ها نش��ان می دهند که دولت انگلیس در حال تدارک دیدن تدابیری 
برای سرکوب این معترضان و تغییر قوانینی است که اجازه تشکیل این گروه را فراهم کرده است.
هدف اصلی این گروه از فعاالن محیط زیس��تی این اس��ت که دولت انگلیس را مجبور سازند تولید 
گازهای گلخانه ای را تا س��ال 2025 به صفر برس��اند. این گروه س��ال گذشته و پیش از آغاز شیوع 
وی��روس کرونا نیز اجتماعاتی را ترتیب داد ک��ه در نهایت پلیس انگلیس حدود 10۸۸ نفر از آن ها 

دستگیر کرد.

تعیین شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و 
رجال سیاسی در کمیسیون شوراهای مجلس

س��خنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی طرح اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در 
جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در نشست روز گذشته سوابق مدنظر یک رجال سیاسی 

و مناصب مشاغل مدنظر مشخص شد.
علی حدادی در تشریح جزئیات نشست عصر روز یکشنبه 16 شهریور این کمیسیون با بیان اینکه 
در جلسه این کمیسیون گفت: در این جلسه طرح اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه براساس این طرح در ماده 35 قانون انتخابات تغییراتی صورت می گیرد و چندین 
بند به آن الحاق می ش��ود افزود: در س��الیان گذشته شاهد کاندیداتوری تعداد باالیی از افراد بودیم 

که ثبت نام این افراد باعث وهن نظام جمهوری اسامی شده بود. 
س��خنگوی کمیسیون امور داخلی کش��ور و شوراهای مجلس تصریح کرد: براساس تغییرات صورت 
گرفته در قانون انتخابات حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به 
تایید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴5 و حداکثر آن ۷0 سال در هنگام ثبت 
نام و کاندیداتوری باش��د. کاندیدا باید از س��امت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط 
ع��دم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابس��تگی به 

گروه های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.
حدادی تاکید کرد: اصلی ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد به 
ماده 35 قانون بازمی گردد. براساس ماده 35، رجال مذهبی و سیاسی ، ایرانی االصل و تابع ایران، 
حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا 
باش��د و در این طرح ش��رایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس 
اصل 110 قانون نیز به صراحت بیان ش��ده که تایید صاحیت داوطلبان برعهده ش��ورای نگهبان 

است.  فارس
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