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مهلت 2ماههبرایتفکیک
وزارتصمتبهجای
استیضاحوزیر
پرونده استیضاح فاطمی امین به
احیای وزارت بازرگانی گره خورد
سرنوشت فاطمی امین چه میشود؟

در شرایطی کــه دیـــروز باید وضعیت طرح
استیضاح وزیر صمت و اعالم وصول آن ،تعیین
تکلیف میشد ،رئیس مجلس شورای اسالمی
از درخواست رئیسجمهور برای ارائه الیحه
تفکیک وزارت صمت خبر داد و خطاب به
نمایندگان متقاضی استیضاح فاطمی امین
گفت :از نمایندگان درخــواســت دارم چون
دولت تصمیم به اقدام دارد و با الیحه به دنبال
اصــاح هستند ،فرصت دو ماهه بــه دولــت
بدهیم و مطمئنیم که این کار انجام میشود.
به این ترتیب پرونده استیضاح فاطمی امین
با مهلت  2ماهه برای تعیین تکلیف تفکیک
بازرگانی از وزارت صنعت فعال بسته شد.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری خــانــه مــلــت ،دکتر
محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز (سه
شنبه 7،تیر ماه) مجلس شورای اسالمی درباره
رونــد پیگیری استیضاح وزیــر صمت از سوی
تعدادی از نمایندگان گفت :باید اذعان کرد
وزارت صمت جزو سنگینترین مجموعهها و
وزارتخانههای دولت است؛ روزی وزارت صنایع
سبک و بازرگانی و معادن داشتیم ،اما امروز
بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت
همه در یــک مجموعه متمرکز شــده اســت.
وی افزود :این وزارتخانه مشکالت ساختاری
و مدیریتی دارد که باید به آن توجه شود؛
مجلس تشخیص داد بــه نقطهای رسیدیم
که باید استیضاح انجام شود و امــروز نیز از
جهت قانونی ،پایان زمــان استیضاح است
که همچنان  17نفر از نمایندگان در لیست
استیضاح قرار دارند؛ وقتی  10نفر درخواست
استیضاح داشته باشند ،استیضاح قابل وصول
در صحن است .رئیس قوه مقننه کشورمان
گفت :چون مجلس قصد اصالح امور دارد،
در این زمینه با رئیسجمهور ،معاون اول و
وزیر صمت طی  3روز گذشته صحبت شد و
بحث ساختاری صورت گرفت .موضوعی که
پیش از عید نیز با رئیسجمهور مطرح شد و
دولت نیز خودش در این زمینه دغدغه دارد.
رئیسجمهور در آخرین صحبت با یکدیگر بیان
کرد که به این نتیجه رسیدهاند که در خصوص
این وزارتخانه باید حتما تجدیدنظر و به دو
وزارتخانه تبدیل شود و در نهایت دو وزیر به
مجلس معرفی شود تا اصــاح ساختاری به
صــورت اصولی صــورت گیرد .بنابراین این
موضوعازطریقالیحهبهسرعتبهمجلسداده
خواهد شد .وی ادامه داد :چون خود دولت به
ایننتیجهرسیدهوقصدمجلسنیزاصالحامور
است ،به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی به
عنوان نخستین درخواست کننده استیضاح
این مسئله را پیگیری کردند و انصافا هم در
این مدت جز کار و اصالح امور هدفی نداشت.

اخبار

معضلاتصالنداشتن
سامانهبازارگاهوگمرک

پیشنهاد تبادل خودرویی ایران و روسیه

کدام خودروی روسی بهایران میآید؟
جنگ روســیــه و اوکــرایــن موجب ســرازیــری
تحریمها به سوی این کشور به ویژه در صنعت
خودرو شده است .با این حال ،به نظر میرسد از
آن جایی که این کشور تولیدکننده محصوالتی
از زیرمجموعههای رنو بوده ،و از سوی دیگر
کشور ما صاحب پلتفر مهای قابل عرضهای
از جمله تارا و شاهین است ،امکان همکاری
مشترک بــرای تولید محصوالتی از رنــو در
ایران نظیر ال  90و نیز صادرات خودروهای
ایرانی شده به این کشور وجود دارد .ارتباط
صنعت خودرویی ایــران و روسیه ،موضوعی
است که به تازگی در رسانهها مطرح شده،
به ویــژه ایــن که طبق گــزارش فــارس ،بعد از
حمله روسیه به اوکراین ،صنعت خودرو در
این کشور با تحریمهای شدیدی روبه
رو شده است .در روزهــای اخیر هم
فاطمی امین وزیر صمت با اشاره به
گفت وگوها با روسیه برای مبادله
قطعات خ ــودرو اظــهــار کــرد :هم
ما تولیدکننده خــودروی ال90
بودهایم و هم روسیه این خودرو را
تولید میکند ،بنابراین گفتوگوها
انجامشده تا به عنوان مثال مبادالت قطعات

در خصوص چنین خــودروهــایــی انجام شود.
وی در عین حال این را هم افزوده که مذاکراتی
درباره تولید پلتفرم مشترک انجام نشده است.
با ایــن اوصــاف ،یک کارشناس صنعت خــودرو
در گفت وگو با خبرگزاری فارس ،ظرفیتهای
همکاری دو کشور در حوزه خودرو را در  6محور
برشمرده است:
 -1صــــادرات متقابل خـــودروهـــای ایــرانــی
(شاهین ،تارا ،دنا پالس ،رانا پالس) و روسی
(الدا وستا) به یکدیگر و ایجاد تنوع در بــازار
خودرو؛ شایان ذکر است که تارا مانند
خــودروی الدا

وستا یک سدان کالس  Cو دارای استانداردهای
مشابه است .خودروهای کالس  Cو  Dمطابق با
سالیق روسهاست که خودروهای ایرانی نیز در
این کالسها تولید میشوند .به گزارش زومیت،
الدا وستا خودرویی است که توسط شرکت الدا
به عنوان یکی از زیرمجموعههای رنو تولید شده
است .این خودرو با دو موتور  1.6و  1.8لیتری
عرضه شــده و بسیاری از تجهیزات فنی مثل
فنربندی و فرمان آن با نسل جدید رنو مگان
مشترک اســت .الدا وستا  ،1.6۰۰با قدرت
مــوتــور  106اســب بــخــار ،مصرف
سوختی در حدود 6.5
تــا  ۷لیتر در

مذاکراترفعتحریمهااینباردردوحه

علی باقری برای شرکت در دور تازه مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا وارد دوحه شد .همزمان المیادین مدعی شد بر سر
موضوع سپاه توافق شده است

هادی محمدی – از روز گذشته بار دیگر
اضالع اصلی مذاکرات هستهای یعنی ایران،
اتحادیه اروپا و آمریکا در دوحه پایتخت قطر
جمع شد هاند تا در هوای گرم و شرجی این
روزهای قطر تالش دوباره را برای رسیدن
قطار مذاکرات هستهای آغاز کنند .قطاری
که بیش از 100روز دچار توقف شده بود و
حاال بعد از سفر جوزف بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا به تهران امیدها برای
رسیدن به نقطه نهایی پررنگتر از هفتههای
قبل به نظر میرسد .به گزارش خراسان،
صبح روز گذشته و در حالی که راب مالی
نماینده آمریکاییها در مذاکرات و انریکه
مورا نماینده اتحادیه اروپا هم در دوحه حاضر
شده بودند ،علی باقری معاون سیاسی وزیر
امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده
ایران نیز در راس هیئتی با استقبال سفیر
کشورمان وارد دوحه شدند.شنیدهها حاکی
از این است که احتماال مذاکرات در دوحه در
چند دور برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران
و آمریکا با تسهیل گری نماینده اتحادیه اروپا
و هماهنگ کننده مذاکرات برجامی حضور
دارند و خبری از نمایندگان کشورهای
روسیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
نیست .نکته مهم دیگر این مذاکرات این

است که فقط به موضوعات اختالفی میان
تهران و واشنگتن پرداخته میشود و موضوعات
هستهای که قبال توافق شده مرور نخواهند
شد .همچنین گفت وگوها میان ایران و آمریکا
همچون وین به صورت غیرمستقیم و از طریق
انتقال پیا مهای شفاهی یا کتبی و توسط
مورا صورت میگیرد و فعال برنامهای برای
گفتوگوهای مستقیم میان دو طرف اصلی
دعوا وجود ندارد .در این میان رسانه المیادین
در توئیتر خود از توافق بر سر موضوع سپاه
پاسداران خبر داده.به گزارش آفتاب نیوزعماد
ابوشناس سردبیر دیپلماسی ایران اظهار کرد:
موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
مذاکرات پشت پرده مورد توافق واقع شد و
از فهرست گرو ههای تروریستی آمریکا خارج
خواهد شد.
▪استقبال قطر از مذاکرات جدید

وزارت خارجـه قطر هم دیـروز در بیانیهای ضمن
اسـتقبال از میزبانـی از مذاکـرات رفـع تحریمهـا
اعلام کـرد :امیدواریـم ایـن گفتوگوهـا نتایـج
مثبتـی داشـته باشـد که بـه احیـای برجـام کمک
کنـد .احیـای توافـق امنیـت ،ثبـات و صلـح را
در منطقـه ،تقویـت و افقهـای جدیـدی بـرای
همـکاری و گفتوگـوی گسـترد هتر بـا ایـران
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فراهـم میکند.سـعید خطیـبزاده سـخنگوی
سـابق وزارت امـور خارجـه نیـز ششـم تیرمـاه در
آخریـن نشسـت هفتگـی بـا خبرنـگاران اعلام
کرد :اینرا کـه در محتوا و شـکل در هـر دو موضوع
توافقاتـی شـده اسـت میتوانـم تأییـد کنـم ،ولـی
اینکـه آیـا براسـاس برنامـه ریـزی کـه پیـش بینـی
میشـود آمریکاییهـا خواهنـد آمـد و در عمـل
نشـان خواهنـد داد کـه از میـراث ترامـپ عبـور
خواهند کرد و خواهند پذیرفت که عضو مسـئولی
باشـند ،بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم .مـا بـا ایـن
تعهـد میرویـم کـه در کوتاهتریـن زمان ممکـن این
چنـد موضـوع باقیمانـده را بـه سـرانجام برسـانیم
و امیدواریـم پیا مهایـی کـه بـورل آورد در عمـل
نیـز مشـاهده شـود.در سـوی مقابـل سـفارت
آمریـکا در دوحـه در صفحـه توئیتر خود اعلام کرد
کـه رابـرت مالـی ،نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور
ایـران بـا محمـد بـن عبدالرحمـن آل ثانـی ،وزیـر
خارجـه قطـر دیـدار و رایزنـی کـرد .دو طـرف در
ایـن دیـدار در زمینه شـراکت قـوی میان دو کشـور
و تالشهـای دیپلماتیـک مشـترک دربـاره ایـران
رایزنـی کردند.درمقابـل کشـورهای عضـو گـروه
هفت با انتشـار بیانیهای ضمن تکرار ادعای وجود
اهداف نظامـی در برنامه هسـتهای ایـران ،راهکار
دیپماتیـک را بهتریـن راه بـرای محـدود کـردن آن
بیـان کردنـد.

 ۱۰۰کیلومتر دارد که هنگام رانندگی
با سرعت ثابت در بزرگراه ،این میزان به
 5.5لیتر بنزین در  ۱۰۰کیلومتر میرسد.
نهایت سرعت این خودرو نیز  ۱۷۵کیلومتر
بر ساعت بیان شده است.
 -2توافق دوجانبه بــرای برقراری تعرفه
ترجیحی در حوزه تجارت خودرو و قطعات
برای گسترش همکاری
 -3توسعه پلتفرم یا خودروی مشترک
 -4ارتقای پلتفر م خودروهای موجود در
دو کشور بر اساس انتقال فناوری؛ به طور
مثال استفاده از موتور و گیربکس روسی
در خودروی ایرانی مانند شاهین یا کوئیک
که البته این موارد نیازمند بررسی دقیق
فنی است.
 -5مونتاژ خودروهای طرفین به صورت
قطعات منفصله CKD
 -6صادرات قطعات از جمله موتور
ایرانی  EF7پایه گازسوز یا بنزینی
بــرای اســتــفــاده در خــودروهــای
روسی؛ مث ً
ال موتور خودروی الدا
وستا روسیه که بسیار شبیه به موتور
 EF7ایرانی است.

سردشت،نماد
مظلومیت ومقاومت
سخنگوی دولـــت در یــادداشــتــی
درباره جنایت رژیم بعث در سردشت
نــوشــت ۳۵:ســال پیش در چنین
روزی ،هواپیماهای رژیم بعث عراق
چــهــار نقطه شــهــری ســردشــت را
بمباران شیمیایی کردند .بر اثر این
جنایت ۱۱۹غیرنظامیشهیدوبیش
از 8هــزار نفر هم شیمیایی شدند.
هــنــوز هــم بــســیــاری از شــهــرونــدان
ایرانی دچار عوارض سخت این اقدام
ضدانسانیاند.
وی اف ــزود :سکوت مرگبار مجامع
حقوق بشری در قبال ایــن اقــدام
ب ــه وضــــوح ضــدبــشــری ،رســوایــی
ادام هداری است.
در حالیکه ایران قربانی این جنایت
شیمیایی است ،اما همواره پایبندی
خود را به کنوانسیونهای بینالمللی
منع اشاعه سال حهای شیمیایی و
میکروبی اعــام و در عمل هم ثابت
کــرده اســت .رژیــم صهیونیستی و
بــســیــاری از کــشــورهــای غــربــی که
دارای بیشترین سالحهای خطرناک
و کشتار جمعی هستند ،یا عضو این
کنوانسیو نها نیستند یا در عمل
بارها بر خالف مفاد آن عمل کردهاند.

پاسخ گمرک درباره تخلف در واردات
نهادههای دامی
سخنگوی گمرک ضمن ارائه توضیحاتی درباره
ارتباط نداشتن تخلف شرکت وابسته به وزارت
جهاد کــشــاورزی در واردات نهادههای دامی
با گمرک ،از اتصال نداشتن سامانه بازارگاه با
سامانه گمرک خبر داد که نتیجه آن صدور رسید
جعلیگمرکیازسویشرکتمتخلفبودهاست.
به گزارش روابط عمومی گمرک ،سید روح ا...
لطیفی،سخنگوی گمرک درباره گزارش سازمان
بازرسی کل کشور در خصوص یک شرکت وارد
کننده نهادههای دامی اظهار کرد :به دلیل این
که شرکت مذکور خوداظهاری و اقداماتی در
سامانه داخلی بازارگاه وزارت جهادکشاورزی
داشته ،و اطالعاتی را در سامانه بازارگاه وزارت
جهاد کــشــاورزی وارد کــرده و از آن جا که این
سامانه داخلی است و تبادل دیتایی با گمرک
به صــورت وب سرویسی صــورت نمیگیرد و به
دلیل دسترسی نداشتن گمرک به اطالعات این
سامانه ،در مقام رد یا تایید رویه ها ،فرایندها و
اطالعات آن سامانه نیست و مسئولیت صحت یا
صحت نداشتن اطالعات در آن سامانه با وزارت
جهاد و کــاربــران بــازارگــاه اســت .وی ضمن رد
ارتباط کوتاژ و اطالعات شرکت مذکور در سامانه
بازارگاه با گمرک افــزود :همان طور که رئیس
محترم سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود
به رئیس محترم قوه قضاییه اعالم کرده شرکتی با
اعالم " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به
فروشنهادههایدامیکرده است.لطیفی گفت:
گمرک بارها در مکاتباتی با وزارت جهاد خواستار
ارتباط سامانهای با بازارگاه مانند تبادل اطالعات
سامانهای با سازمان دام پزشکی و سازمان حفظ
نباتات برای ترخیص شده که متاسفانه تا این لحظه
هیچارتباطسیستمیوسامانهایباسامانهبازارگاه
وجــود نــدارد و امکان راستی آزمایی بــرای چنین
ادعاهایی برای واردکنندگان در بازارگاه فراهم
نشده است .در همین حال وزارت جهادکشاورزی
در اطالعیهای اظهار کرد :مبالغ ارزی برای خرید
غالت و نهادههای دامی و کاالهای اساسی توسط
این شرکت ،نزد بانک مرکزی متمرکز است و تا
کنون هیچ مبلغ ارزی توسط بانک مرکزی به این
شرکت پرداخت نشده اســت .بررسی دقیق این
وزارتخانه نشان میدهد مبالغ در سامانه موجود
و قابل رهگیری دقیق است .از آن جا که شرکت
مذکور نتوانست در موعد مقرر تامین کاال کند و
بخش کمی از تعهد خود را تا کنون به خریداران
تحویل داده است ،وزارت جهاد به این مسئله ورود
کرده و در تالش است تا با استفاده از ظرفیتهای
موجود امکان ایفای تعهدات را برای شرکت مذکور
فراهم بیاورد .بنابراین خریداران هیچ گونه نگرانی
از این بابت نداشته باشند و با سرعت نهادههای آنان
تامین و حمل میشود.

