
vatan-e-emrooz     voL.14     no.3485    mon.maY.16, 2022     ISSn:2008-2886

وع شفافیت از مجلس شر

نگاه

چالش های قانون گذاری 
صنعت خودرو

امیرحسین اقبالی: با  توجه به شرایط اقتصادی 
حاکم و اثربخش��ی دولت ها، جای��گاه دولت در 
اقتصاد طی دوره های مختلف شکل گرفته و هر 
یک موجبات تشدید یا تحدید مداخالت اقتصادی 
دولت در دوران بعد را فراهم کرده است تا آنکه در 
نیمه دوم دهه 1990 رابطه مکمل دولت و بازار در 
راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف 
با رویکرد توسعه گرایی و تسهیل گری مطرح شد. 
با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی مابین تنظیم 
مقررات و رقاب��ت در اقتصاد امروز، تنظیم گری 
ب��ه یکی از ابزارهای کلیدی مداخالتی دولت در 
اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل 

شده است. 
  ناهماهنگی بین نهادی به تبع تکثر نهاد های 

متولی قانون گذاری
با بررسی 20 قانون و 51 آیین نامه، تصویب نامه 
و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تاکنون 23 نهاد 
تنظیم گر در حوزه سیاست گذاری، کنترل و نظارت 
در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. 
تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون گذاری موجب 
ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین 
عملک��رد نهادهای مربوط در حوزه اجرا و نظارت 
بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده 
است. توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری بین 23 
نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادی، توأم 
با کمرنگ ش��دن نقش نهاد توسعه ای )سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران( با خصوصی سازی 
موجب بروز مش��کل در حکمرانی و تشدید عدم 
انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیم گر شده است. 
  دالیل، معیارها و شیوه های تأمین مالی نهادهای 

قانون گذاری
با توجه به تبیین لزوم قانون گذاری و تنظیم گری 
در حوزه خودرو، باید به دالیل اعمال و معیارهای 
نهادهای تنظیم گر و ش��یوه های تامین مالی آنها 
نی��ز پرداخ��ت. از دالیل اعم��ال قانون گذاری در 
ح��وزه خ��ودرو می توان به تداوم و در دس��ترس 
بودن خدمات، پیش��گیری از رفتار ضدرقابتی و 
قیمت گذاری س��لطه گرانه و ممانعت از کس��ب 
سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی 
چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه 
نفوذ، اختیارات مقررات گذاری در قوانین و اسناد 
باالدس��تی، برخ��ورداری از قدرت تصمیم گیری 
نهای��ی و عدم نی��از به دریافت تاییدی��ه از دیگر 
نهاده��ای دولتی، برخ��ورداری از حداقل اختیار 
قانون��ی برای تعیی��ن تعرفه ها و اس��تانداردهای 
کیفیت خدمات فنی و مصرفی، پاسخگو بودن و 
اعمال همه نظارت های مالی و مدیریتی بر سازمان 
مقررات گذار مانند سایر نهادهای دولتی، انطباق 

فرآیند تصمیم گیری با انصاف و عدل و ...
ادامه در صفحه 6

تخلیه 
اطالعاتی 
مذاکرات؟

گزارش »وطن امروز« از آخرین وضعیت بازار و 
تأمین کاالهای اساسی؛ از کاهش قیمت مرغ و 
تخم مرغ تا تأمین روغن فروشگاه های زنجیره ای

به بهانه روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت 
زبان فارسی

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز گذشته 
آغاز به کار کرد

  سبقت    عرضه 
از   تقاضا   در    بازار

 فارسی
حلقه اتحاد 

و     همچنان  خودر
 با     قرعه کشی

بازداشت »انریکه مورا« و ضبط موبایل او یادآور 
عملیات جاسوسی  و شنود رژیم صهیونیستی از 
مذاکرات برجامی ایران و ۱+۵ در سال 94  است
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 جام شیرین
 با فرهاد

 نژادپرست ها 
سکوت  کنند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه، فرآیند تبدیل این طرح به قانون را آغاز کردند

 استقالل با ثبت یک رکورد منحصر   به  فرد 
طارمی با پرچم ایران در جشن قهرمانی پورتودر تاریخ، قهرمان لیگ بیست ویکم شد

تیترهای امروز

 برادر ارجمند 
جناب آقای مجید زین العابدین

بدینوسیله ضمن تقدیر از تالش های ارزشمند، مؤمنانه و مجاهدانه 
ش�ما در مدیریت موفق و ارتقابخش ش�بکه های مختلف سیمای 
جمهوری اسالمی، انتصاب جنابعالی را به مدیریت بنیاد رودکی تبریک 
می گویم. امید است با حضور شما اهالی فرهنگ و هنر انگیزه های الزم 
برای اعتالی این مجموعه مهم فرهنگی را بیش از پیش پیدا کنند و 
برگ زرین دیگری به کارنامه خدمات شما به فرهنگ و هنر اسالمی 

و ایرانی افزوده شود. 
 مجید قلي زاده
مدیرعامل خبرگزاري تسنیم

 برادر فرهیخته و مجاهد 
جناب آقای مجید زین العابدین

انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل بنیاد رودکی تبریک می گویم. 
کارنامه درخش�ان شما در دوران مسؤولیت در شبکه های یک، سه 
و پنج س�یمای جمهوری اس�المی ایران نویدبخش عمل انقالبی و 
مجاهدانه شما در تحول آفرینی در این ظرفیت مهم فرهنگی کشور 
در راستای آرمان های انقالب اسالمی و صیانت از ارزش های فرهنگ 
و هنر ایرانی و اسالمی است. توفیقات و تأییدات الهی شما را در انجام 

این مأموریت انقالبی مسألت می نمایم. 
 حمیدرضا مقدم فر
مشاور فرمانده کل سپاه

 پیامک خوانندگان        ۱000223۱  
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ثمان�ه اک�وان: حمله روس��یه 
ب��ه اوکرای��ن، نظم 30 س��اله 
پس��اجنگ س��رد در اروپا را به هم ریخت. حمله به 
اوکراین و حجم ویرانی ها، دیگر کشورهای اروپایی را 
که تا به حال عضو ناتو نشده اند وادار کرده است به گونه 
دیگری به بقای خود بیندیشند و سعی در عضویت در 
ناتو داشته باشند. 2 کشور فنالند و سوئد در این میان 
با نگاهی به از بین رفتن زیرساخت های نظامی اوکراین، 
به دنبال پیوستن هر چه سریع تر به ناتو هستند تا به 
مسکو این پیام را منتقل کنند که اگر اوکراین نتوانست 
کمک ناتو و حضور نظامی ناتو را به صورت رسمی با 
خود به همراه داشته باشد، ما به سرعت به چنین امکانی 
دست خواهیم یافت و هزینه های جنگ با کشور ما برای 

مسکو به مراتب بیشتر از اوکراین خواهد بود. 
خبر روز گذشته درباره تایید درخواست عضویت 
فنالند در ناتو توسط رئیس جمهور این کشور در حالی 
منتشر شد که انتظار می رود این خبر و تالش های این 
کشور برای عضویت سریع در ناتو، با واکنش تند مسکو 
مواجه شود. فنالند سال 1917، استقالل خود از اتحاد 
جماهیر ش��وروی را به دست آورد اما از آن سال تا 3 
دهه بعد، همواره محل درگیری نظامی با روسیه بود. در 
»جنگ زمستان« در فاصله سال های 1939 تا 1940، 

شوروی به رهبری ژوزف استالین، بخش های جنوب 
غرب فنالند را از این کشور جدا کرد و تا سال 1995 
که این کش��ور عضو اتحادیه شود و هویت اروپایی و 
غربی برای خود پیدا کند، همواره سعی می کرد سیاست 
خارجی متناسب با شوروی و روسیه داشته باشد تا به 
محلی برای تاخت وتاز نیروهای روس تبدیل نشود. از 
آن زمان تاکنون، فنالند با گام هایی آهسته و پیوسته 
بیش از پیش به سمت نزدیکی به اتحادیه اروپایی و 
آمریکا و دوری از روسیه رفته است. سال 2007، این 
کشور به همراه سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، 
پیمان لیسبون را امضا کردند تا اگر مورد تهدید واقع 

شدند، موظف باشند به یکدیگر کمک نظامی کنند. 
آغ��از درگیری های مرزی بین روس��یه و اوکراین، 
سوئد و فنالند را بیش از پیش به سمت غرب کشاند. 
همچنین چندین بار تجاوز به حریم هوایی فنالند در 
سال 2014 و درگیری بین کشتی های تحقیقاتی 2 
کشور در آب های بین المللی، تردید مسؤوالن فنالندی 
برای عضویت در ناتو را به یقین بیشتری تبدیل کرد. اگر 
تا به حال عضویت قطعی فنالند در ناتو مورد بحث و 
بررسی قرار نگرفته بود، به دلیل این بود که هلسینکی 
ت��الش می کرد پل رابط و میانجی ای میان روس��یه 
و کش��ورهای اروپایی باشد و در عین حال وابستگی 

این کش��ور به انرژی صادرش��ده از روسیه و موقعیت 
جغرافیایی آن، دولتمردان فنالندی را وادار می ساخت 
در اتخاذ تصمیم نهایی در این باره با احتیاط بیشتری 
رفتار کنند. میزان تجارت بین 2 کشور قبل از دوران 
کرونا و تحریم های اقتصادی اخیر علیه روسیه، ساالنه 
حدود 10 میلیارد دالر بود و همین مساله هلسینکی 
را به 5 پایتخت اول تجارت با مسکو تبدیل  کرده بود. 
جنگ روسیه با اوکراین، منافعی را برای جبهه غرب نیز 
در پی داشت که یکی از آنها متقاعد کردن کشورهای 
محافظه کاری چون فنالند و س��وئد برای پیوستن به 
ائتالف مقابله با روسیه بود. اگر تا دیروز فنالند در این 
زمینه تردیدهایی داشت و هم اینک سوئد نیز منتظر 
اجرایی ش��دن این مساله در فنالند و دیدن نتایج آن 
در مسکو است تا درخواست خود را به ناتو ارائه دهد، 

در همین مساله ریشه دارد. 
مس��اله بعد سودی است که ناتو از عضویت این 2 
کشور می برد. در شرایطی که یکی از چالش های اصلی 
ایاالت متحده با کش��ورهای اروپایی عضو ناتو، میزان 
هزینه کرد آنها در حوزه دفاعی ش��ان است، فنالند و 
سوئد ردیف بودجه مناسبی برای امور نظامی خود دارند 
و مانند سایر کشورهای اروپایی نیستند که در انتظار 

کمک های نظامی آمریکا در شرایط بحرانی بمانند. 

فنالن��د 280 هزار نیروی آم��اده به رزم در اختیار 
دارد و میزان هزینه های دفاعی اش، حتی از میانگین 
هزینه های دفاعی کشورهای بزرگ اروپایی عضو ناتو 
نیز بیشتر است. سوئد هم غیر از موقعیت جغرافیایی 
عالی، از ناوگان دریایی به روز و خوبی برخوردار است. 
با وجود همه این ش��رایط خ��وب اما باز هم نباید 
فراموش کرد عضویت این 2 کشور در ناتو مسلما باعث 
ایجاد هزینه های سیاس��ی و اقتصادی بیشتری برای 
آنها و کل اتحادیه اروپایی می شود، زیرا در صورت باال 
بودن احتمال جنگ -که به نظر می رسد همین طور 
باشد- همه این آرایش و تجهیزات نظامی می تواند به 
کلی نابود شده یا اینکه به ضعف شدید برسد. تالش 
پارلمان و رئیس جمهور فنالند برای عضویت فوری در 
ناتو در همین زمان کوتاه نیز با واکنش مسکو رو به رو 
شده و غیر از تهدیدات همیشگی در این باره، مسکو، 
ص��ادرات برق به فنالند را به بهانه واریز نش��دن پول 
خدمات قبلی، به حالت تعلیق درآورده و این کش��ور 
را با بحران بی برقی مواجه کرده است. افزایش قیمت 
مواد غذایی و تورمی که سراسر دنیا بویژه کشورهای 
اروپایی را در برگرفته است، نشان می دهد از هم اینک 
می توان انتظار داشت پیوستن فنالند و سوئد به ناتو چه 

دردسرهایی برای اقتصاد اروپا خواهد داشت. 

شاید ناتو به دنبال اضافه کردن بودجه نظامی برای 
مقابله با روسیه در شرایط فعلی باشد اما باید دید برای 
این 2 کشور اروپایی نیز هزینه پیوستن به ناتو به سود 
منافع ملی شان است؟ نقشه آمریکا برای منطقه اما 
به نظر می رس��د موضوع دیگری باشد. دولت بایدن 
تالش دارد از شرایط به وجود آمده در اوکراین نهایت 
استفاده را ببرد و شرایط را به سمتی ببرد که بتواند با 
صدای بلند فریاد پیروزی در این جنگ را سر دهد. اگر 
روسیه به دنبال حمله به اوکراین در پی خط و نشان 
کشیدن برای کشورهای همسایه اش بود که نباید به 
ناتو یا اتحادیه اروپایی بپیوندند، حاال قرار اس��ت با 2 
کشوری مواجه شود که به صورت فوری به بهانه های 
دفاعی- سیاس��ی قابل دفاع، عضو ناتو می شوند. در 
واقع برنامه ریزی کاخ سفید طوالنی کردن جنگ در 
اوکراین برای کاستن از توان نظامی روسیه و در عین 
حال پیش برد پروسه گسترش ناتو به سمت شرق است؛ 
اتفاقی که شاید در ظاهر به نفع کشورهایی مانند سوئد 
و فنالند باشد اما در عین حال می تواند زنگ خطری 
برای منافع ملی آنها نیز به حس��اب آید، زیرا آنها را 
از کشورهای بی طرف، به کشورهای دشمن در نگاه 
دفاعی روسیه تبدیل می کند و احتمال درگیری های 

نظامی بین آنها را باال می برد.

فنالند؛ زمین رویارویی جدید آمریکا و روسیه؟
یادداشت

 یک نژادپرست آمریکایی در ایالت نیویورک در حالی که
  فیلم کشتار خود را به صورت زنده در اینترنت 

پخش می کرد، ۱0 نفر  از جمله 8 سیاه پوست را کشت

خراب شده جانیان
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