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سخنان روز جمعه رهبر معظم انقالب اسالمی را 
از منظری دیگر بنگریم، به این نتیجه می رســیم 
که سخنان ایشان در راستای قدرت افزایی ایران، 

قدرتمندانه و با صالبت هر چه تمامتر بیان شد.
شاید برخی تصور می کنند که فشارهای حداکثری 
آمریکا و اروپا و همراهی برخی کشورها و رژیم ها 
با ایاالت متحده، ایران را ناتوان کرده است و رفته 

رفته زمان تسلیم فرا می رسد!
اما آنچه کــه از واقعیت ایران پیداســت و حتی 
دشــمنان نیز بــه آن اعتــراف دارنــد و به این 
نتیجــه رســیده اند، جمهوری اســالمی ایران با 
وجود ضعف هایی که بــه خاطر ناکارآمدی برخی 
مســئولین و مدیران خود دچار آن شــده است، 
توانایی باالیی برای مقابله با تحریم و تهدید دارد 

و تضعیف جمهوری اسالمی غیر ممکن است.
یــک روز پیش از ســخنان رهبــر معظم انقالب 
اسالمی، ســپاه پاســداران از تونل های موشکی 
نیــروی دریایی ســپاه در منطقــه خلیج فارس 
رونمایی می کنــد و آنها را مقابل دیدگان همگان 
قرار می دهد. دشــمنان پیام ایــن رونمایی را به 
خوبی درک می کنند و دوستانی که به پای انقالب 
اســالمی ایران ایستاده اند و در این راه هزینه هم 
پرداخته انــد احســاس غرور و قــدرت می کنند، 

قدرتی که با توکل الهی به دست آمده است.
فردای آن روز نیز فرمانده کل قوا در سخنان خود 
تأکید می کنند؛ »حضــور منطقه ای و ثبات آور و 
افزایش قدرت دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد 
یافت.« این ســخنان در حالی مطرح می شود که 
آمریکا و اروپا سعی دارند برای برجام برنامه خود 
را پیاده کنند و در برجام جدید مســائل موشکی 
و قدرت دفاعی و نظامی ایران را وارد آن کنند تا 
بتوانند از نظر نظامی جمهوری اسالمی را تضعیف 
کنند. با سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای تکلیف 
برای طرف مقابل روشن است، برجام اصالح پذیر 
نیست و هر آنچه که در آن گنجانده شده و باید از 
سوی طرف مقابل اجرا می شد، باید اجرا شود در 
غیر این صورت جمهوری اسالمی اصرار و عجله ای 

برای بازگشت آمریکا به توافق هسته ای ندارد.
آمریکا و اروپا تصور داشــتند که ایران به شــدت 
به اجرای برجام و بازگشــت آمریکا وابسته است 
در حالــی که اکنون اثر تحریم هــای اقتصادی با 
وجود ادامه آنها، بی اثر شده و تنها کافی است، با 
مدیریت اقتصادی دقیق شــرایط داخل کشور سر 
و سامان بگیرد که دلیل آن هم ضعف مدیریت و 

ناکارآمدی هایی است که وجود دارد.
دشمنان تصور نمی کردند که رهبر معظم انقالب 
با لحن قاطع و تأکیدی بر مســائلی چون برجام، 
تحریم ها و توانمندی موشکی ایران اشاره کنند و 
آنهــا را خط قرمز جمهوری اســالمی ایران اعالم 
کنند. نفــوذ منطقه ای ایران بــا توجه به حضور 
دشمنان در آن، از مسائل دیگری بود که حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به آن اشاره کردند.
ایران عمق امنیت خود را در منطقه گسترش داده 
و این امر نشــان از قدرت و توانمندی جمهوری 
اســالمی اســت، برای نگهداری ایــن ظرفیت، 
ســرداری چون حاج قاسم ســلیمانی را از دست 
داده است که ثمرات اقدامات این شهید بزرگوار، 
بــرای مردم ایران و دیگــر ملت های منطقه قابل 

لمس و احساس است.
اما در باره خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس 
کــه رهبر معظم انقالب آن را ممنوع اعالم کردند 
نیز یک دوراندیشی و درایت خاص دیده می شود 
که نمی توان در دیگر رهبران جهان آن را مشاهده 
کرد. شــاید در نگاه اول برخی بگویند چرا خود را 
واکســن بیماری کرونا محروم می کنیم در حالی 
کــه آمریکا و انگلیــس تمایل به فــروش آن به 
ایــران دارند؟ تصمیم رهبری نظام عین صیانت و 

حفاظت از جان مردم ایران است.
آنهایی که بــه این تصمیم انتقــاد دارند و آن را 
خالف جهت صیانت از جــان مردم می پندارند و 
پرســش هایی مطرح می کنند کــه بوی وادادگی 
و سرســپردگی می دهد، به این پرســش ها پاسخ 
دهند؛ آیا از نیت آمریکا و انگلیس با خبر هستند؟ 

اقتدار در سخنان رهبری 
همراه با تدبیر و منطق
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تحریم ها رفع نشود، بازرسان آژانس 
۳ اسفند از کشور  اخراج می شوند
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سرمقاله

نگاهی به چرایی مخالفت رهبر انقالب با ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی  
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محمد صفری

آبشخورهایی که برمال می شوند!

گروه های معدودی در دسته بندی های پراکنده اما محدود خود را در اختفای استتار نگه می دارند و سعی 
می کنند اثر و نشانی باقی نگذاشته تا به راحتی بتوانند مسیر اقتصاد را بیمار نگه دارند و در پناه آن همچنان 
به هزینه دادن برای پیشگیری از زدن هر جرقه امیدی می پردازند تا بتوانند برای حفظ رانت و درآمدهای 
خود قوانین را دور بزنند! این عده اگرچه به ظاهر یکدیگر را نمی شناسند اما در اجرای روش متحدالقول بوده 
و به مجردی که بوی سوختن منافع بادآورده آن ها به مشام می رسد دست  به  کار اعتراض با چاشنی آزادی 
و دفاع از حقوق مستضعفان جامعه و در مواردی بشردوستانه می شوند تا اجازه ندهند راهی برای برون رفت 
همان گروه اکثریت که هشتشان در گروی نه آن هاست پیدا شود. این یک گزار موقت است که همچون 
عبور خودروها و کانتینرهای ترانزیت از یک سو وارد و به سرعت از طریق دیگر خارج می شوند درحالی که 
محتوای آن ها در انبارهای ناشناس و ثبت  نشده  بجا می مانند! فشارهای این افراد معموالً از طریق پتانسیل 
نشــریات زرد تقویت و وارد می شود تا با کلماتی دلفریب، مظلومیت به ظاهر ازدست رفته ای را برای همان 

گروه های معدود پیدا و پنهان بزرگنمایی کند.
 این سونامی دقیقاً همانند یک گردباد در مناطق کویری است که با سرعت از سویی می آید و پس از بجا 
گذاشتن تلی از خاک و درنهایت محو کردن اصل واقعه از طرف دیگر خارج شده و دوباره اما به ظاهر آرام 
به محیط درگیر بازمی گردد که انگار هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده است! حاصل این جابجایی های مقطعی اما 
متوالی چیزی نیست جز عبور از حقوق کسانی که قادر به دفاع از خود نیستند و اگر هم بخواهند یا بتوانند 
فرصت آن را ندارند زیرا آنچه که باقی  مانده را هم در این میان از دســت می دهند! اگرچه اختالس های 
به وجود آمده طی این ســال ها عمدتاً توســط افرادی بوده است که یا به حبس ها سپرده شده و یا فرار را 
برقرار ترجیح داده اند تا در غربت محبوس نفس و عمل خود باشــند و نتوانند از طول زندگی بلند خود 
آنگونه که باید لذت ببرند اگرچه عرض آن  هم محدود بوده و قابل دفاع نیست! درحالی که اصل منافع از 
این اختالس ها همین جا و با لطایف الحیلی که نام دیگر آن پولشویی است توسط همین گروه های معدود 
و محدود در اختفا می ماند که بهترین ژاندارم به منظور به حاشــیه بردن رانت ها چیزی نیست جز مبحث 
مالیات و اگر از این حالت ضعیف کشــی خارج شــود و واقعیت نگر باشــد تمامی مشکالت درگیر جامعه 

حل وفصل و گوشه ای از مدینه فاضله در شهرفرنگ آن به نمایش گذاشته خواهد شد. 
مجســم کنیم که امروز گروه هــای مخل در عرضه  خودرو، قاچاق، ارز و معضل مســکوکات و طال بیکار 
ننشســته اند و برای کسانی که از پشــت پرده آن ها را صحنه گردانی می کنند به خریدوفروش مجوزهای 
وارداتی که ممنوع شــده اند، مشــغولند! تا بود و نفت همچنان در مرز چهار میلیون بشکه صادر می شد و 
تهاتر کاال به شهرت رواج داشت جای خالی این محدود و معدود افراد پشت پرده را معتادان و آن پیرزن 
فقیر روستایی پر می کرد تا کانتینرهای قطعات لوازم خانگی و همچنین خودروهای متعدد پورشه با کارت 
بازرگانی یکبار مصرفشان وارد شود درحالی که اکثراً افرادی بی سواد بودند که مرز جهان را کوه های اطراف 
روســتای خود می دیدند و بهشت موعود را دروازه غار و کوچه پس کوچه های مولوی به حساب می آوردند! 
اینجا نیاز بود تا قطعات سنگین و ارزشمند با سرپوش کارت های بازرگانی یکبار مصرف از طریق به ظاهر 
رسمی وارد شوند درحالی که کم وزن دارهای آن توسط همین افراد پشت پرده به کولبرهای غرب سپرده 
می شــد تا از میان دره ها و کوه های پربرف عبور داده شــوند و اگر گیر افتادند به نام آن ها و زمانی که رد 
می شــود به کام معدود شــیرین می آمده و حاال این کروناست که در کنار تحریم ها عرض اندام می کند و 
پس از سال ها محاسبات را تغییر می دهد تا روش ها را هم عوض کنند و بجای ادامه واردات از این طریق 
به ســوی دریافت مجوزهایی تحت عنوان ثبت سفارش بروند و با خیال راحت این کاغذها را به ده ها برابر 
قیمت بفروشــند! شرق کشور و بخصوص پهنه استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مستعدترین 
نقاط جهان برای ارتقاء ارزش افزوده می تواند با کمترین هزینه و دارا بودن نیروهای فعال و پرانرژی و کشت 
میوه های گرمســیری عالوه بر تأمین نیاز داخلی، حداقل بازارهای ۱۶ کشور همسایه را اغنا و اشباع کند 
که امروز نود هزار تن تولید موز مرغوب نه ازنظر ظاهر و بلکه ارزش غذایی و انرژی باال وارد بازار کرده که 
سالم تر از نوع وارداتی آن می باشد زیرا نارس برداشت نمی شوند تا به واسطه گازهای شیمیایی که ضررهای 
غیرقابل جبرانی داشته باشد اما مابه التفاوت کسری این بازار را که حدود یکصد هزار تن است واردات تأمین 
می کند که نشانه عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی طی این سال ها است. از سویی امروز همین چالش به 
نحوی یقه دولت در حال اتمام را چسبیده تا عوامل آن گروه معدود که معلوم نیست چگونه توانسته است 
ثبت سفارش های واردات موز را که در طبقه هفتم اولویت ها قرار دارد و این روزها جزء میوه های ممنوعه 
اســت به دســت آورند و توسط عوامل خود در گمرک هایی که خط ورودی آن را ها نیز در دست دارند با 
بیش از ده برابر ارزش واقعی به فروش برسانند تا موزی که حداکثر قیمت آن در بازار کیلویی پانزده هزار 
تومــان بود امروز به مرز پنجاه هزار تومان نزدیک و باعث گردد تا آبشــخورهای این اقتصاد که از ضعف 

مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی نشأت می گیرند، برمال شوند!
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دیپلماسی 

اقتصادی مکمل 
وظایف دستگاه های 

مسئول است

دردسرهای ناتمام 
انگلیس برای جهان

بررسی مفهوم 
ناکارآمدی در

 تامين اجتماعی
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چالش قانون گزارش های پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، 

نقد و بررسی 208 می کند: 

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:  
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متفکر آزاد:

دست ما را در شرایط  FATF پذیرش
تحریم می بندد
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آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم
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سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند

انحصارزدایی از بازار خودرو 
آرزویی که خاک می خورد

سیاست روز وضعیت بازار خودرو و طر ح های پیش رو را بررسی می کند؛


