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از میان اخـــبار

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد کش��ور گفت :این
نه��اد ب��ه تولیدکنندگان اجازه نمیدهد که به بهانه
تحریمه��ا ،تولیدات خود را بدون رعایت معیارهای
دقیق اس��تاندارد روانه ب��ازار کنند .به گزارش ایرنا،
نیره پیروزبخت در حاش��یه تجدید میثاق کارکنان
س��ازمان ملی اس��تاندارد کش��ور با آرمانهای امام
راحل با بیان اینکه این س��ازمان به عنوان حافظ و
ناظر سالمت کشور محسوب میشوند ،افزود :اجازه
نمی دهیم تحریمها ضربات سنگینی به سالمت و
کیفیت محصوالت س��اخت داخل بزند از همین رو
تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوش��ش
ای��ن س��ازمان به صورت دقی��ق در مراحل تولید و
فروش رصد میشوند .پیروزبخت ادامه داد :سازمان
ملی اس��تاندارد کشور امسال به مناسبت نامگذاری
س��ال جاری از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان
رون��ق تولید برنامهه��ای حمایتی و نظارتی خوبی
ب��رای بهبود عملکرد واحده��ای تولیدی تعریف و
اجرا کرده است.

واردات قطعاتی که امکان
ی دارد ،ممنوع شد
داخلیساز 

مدیرعام��ل گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن اعالم
وضعی��ت قطعات هدفگذاری ش��ده برای تعمیق
س��اخت داخل ،اظهار کرد :با توجه به تمرکزی که
بر این فضا ش��کل گرفته ،به زودی روند روبه رش��د
داخلیس��ازی قطعات خودرو آش��کار خواهد ش��د.
فرش��اد مقیم��ی در گفتوگ��و با ایس��نا ،در رابطه با
جدیدترین وضعیت داخلیسازی قطعات خودرویی
اظه��ار کرد :تعمیق س��اخت داخ��ل قطعات خودرو
از هم��ان روزه��ای ابتدایی آغاز ش��ده و به صورت
هفتگی کنترل میش��ود .اقدامات انجام شده نشان
میدهد که  ۶قطعه که در میز اول تعمیق س��اخت
داخل صنعت خودرو هدفگذاری شده بود ،اکنون
به تولید انبوه رس��یده و در خط تولید مورد اس��تفاده
ق��رار گرفتهان��د .وی یادآور ش��د :قطعاتی که توان
ساخت داخل آن را داشته باشیم ،خریدشان را ممنوع
کردهایم و حتما به جد با کسانی که بخواهند در این
فضا خللی ایجاد کنند ،برخورد میکنیم .مدیرعامل
گ��روه صنعت��ی ایرانخودرو ادامه داد :پنج قطعه نیز
تستهای یک روز خط آنها در حال انجام است.

خــبرویـژه

اجازه کاهش کیفیت به بهانه تحریم
را نمیدهیم

روند افزایشی
تولید لوازم
خانگی

وزیر صمت گفت :یکی از اولویتهای ما تولید داخلی لوازم خانگی اس��ت که در برخی اقالم ش��امل یخچال روند افزایش��ی بوده و در مورد تلویزیون کاهش��ی بوده اس��ت؛ در حال حاضر با رفتن
شرکتهای خارجی ،شرکتهای داخلی در حال جایگزین شدن آنها هستند .به گزارش ایلنا ،رضا رحمانی در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبتهای رئیس اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر
کاالهای جعلی این حوزه ،گفت :هر کسی ادعایی میکند باید مدارکش را هم بدهد و ایشان خودش رئیس اتحادیه است و باید خودش برخورد کند .وی افزود :برخی فرار روبه جلو میکنند
یعنی برای اینکه رفع مسئولیت کنند ،خودشان شروع به نقد میکنند و رئیس اتحادیه لوازم خانگی خودش یکی از عوامل برخورد با فساد است

«اسکناس» بررسی میکند

نویدصنایعبالگردکشوربهصنعتخودرو

صنعت :صنعت کش��ور با موفقیت در س��اخت
گیربکسه��ای بالگرد و ناوش��کنها رس��م ًا
توانای��ی خ��ود در س��اخت گیربکسه��ای
اتوماتی��ک را ب��ه خودروس��ازها نوید میدهد.
گیربک��س یا هم��ان جعبهدن��ده خودروهای
س��بک و س��نگین که مسیر حرکت چرخهای
خودرو با محوریت آن صورت میگیرد از جمله
قطعاتی است که آن را قلب خودرو نامیدهاند،
قلبی که سالهاست ساخت آن در انحصار چند
کشور است .انحصاری که منجر به عقبگرد
شرکتهای خودروس��ازی و نارضایتی آنها
ش��د .تأمین قطعههای حساس صنعت خودرو
با خروج ش��رکتهای خودروس��ازی از کشور،
عم ً
ال از بین رفت .کشورهایی که برای فروش
قطعات و تجهیزات در هر قرارداد چشمش��ان
به دستورات بینالمللی و متأسفانه تحریمهای
ظالمانه کشورهای مستبد است و همین نگاه
ی��ک س��وی عالوه بر صدم��ه زدن به اقتصاد
کشورهای دیگر ،در بلندمدت بازارهای جهانی
را نی��ز دچ��ار تنش خواهد ک��رد .اما همانطور
که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیهای
خ��ود از فرصتهای نهفته در محدودیتهای
تحریم س��خن گفتهاند ،نخبگان کشور دست
رو دس��ت نگذاش��تهاند و در اولین گام دست به
تولید قطعات سنگین تجهیزات نظامی زده و
در ساخت آن موفق شدند .همین تجربه کافی
استتاآنراجرقهخودکفاییدرساختقطعات
مهم خودروهای داخلی نام بگذاریم .جرقهای
که در صورت تحقق صددرصدی ایران را جز

قرارداد  ۱۵۰۰میلیاردی صنایع دفاعی با

خودروسازان

کش��ورهای معدود دنیا در س��اخت گیربکس
خودروهایسواریونیمهسنگینقرارمیدهد.
امانکتهمهماینجاستکهبرایساختقطعاتی
نظیر گیربکس کشور و صنعت ایران چه مواد
اولیه احتیاج دارد .آیا این مواد توانایی تأمین از
طریق داخل کشور را دارد؟

کاه�ش  ۳۰درص�دی واردات قطع�ات

خودرو به دلیل بومیسازی قطعه

طبق آمارهای منتش��ر ش��ده از سال گذشته و
ابتدای س��ال  ،۹۸واردات قطعات خودرو بیش
از ۵۰درصد به کش��ور کاهشپیداکرده اس��ت
که  ۳۰درصد آن با داخلی س��ازی قطعات در
کش��ور رخ داده اس��ت و تنه��ا  ۲۰درص��د آن
مربوط به تحریم و ممانعت از فروش قطعات
به کشور بوده است .در فروردین امسال بالغ بر
 ۲۹میلیون و  ۳۹۰هزار و  ۹۰۰دالر لوازم خودرو
و انواع قطعات آن به کش��ور وارد ش��د .ارزش

ریال��ی ای��ن حج��م از واردات یک هزار و۲۲۱
میلیارد و  ۸۶۹میلیون ریال به وزن  ۲میلیون و
 ۸۹۰هزار و  ۳۶۵کیلوگرم است .بنابراین سال
گذشته رقمی بالغ بر  ۵۸میلیون دالر قطعات
خودرو وارد کشور شده است .از این بین حدود
 ۵میلی��ون و ۶۰۰دالر باب��ت بروز مش��کالت
تحریم��ی و واردات��ی از حجم واردات قطعات
خودرو کاس��ته ش��ده اس��ت و از آن طرف نیز
 ۲۲میلیون و  ۴۰۰هزار دالر بابت بومیسازی
قطعات واردات کاهش پیدا کرده است .جالب
اس��ت بدانید که اولین کش��وری کهدس��ت به
ساخت گیربکس و قطعات خودرو زد ،کمپانی
 ZFآلمانی بود که در جنگ جهانی به ساخت
چنین قطعاتی آن ابتدا از صنایع دفاعی و نظامی
دست برد .کاری که هماکنون ایران نیز در آن
مسیر قرار گرفته و با ساخت گیربکس بالگرد
 S۶۱اولین قدم را برداشته است.

تیر امسال بود که امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به قرارداد
 ۱۵۰۰میلیاردی صنایع دفاعی با خودروسازان
گفت :این وزارتخانه با هدف کمک به صنعت
خودروس��ازی ،قراردادی بالغ بر  ۱۵۰۰میلیارد
تومان را با خودروسازان در جهت «تأمین اقالم
حساس که قابل تولید نبوده» امضا کرده و این
قطعات در حال تحویل به خودروسازان است.
گفتنی اس��ت؛ از جمله مهمترین این قطعات،
همانECUاستکهبامحوریتشرکتصنایع
الکترونیک ایران (صاایران) س��اخته میشود.
امیر حاتمی در این خصوص با بیان اینکه کشور
میتواند نیازهای خود را از طریق ظرفیتهای
موجود در کشور تأمین کند ،گفته است :تمرکز
ما برای تأمین نیازمندیها باید به داخل کشور
باش��د و از این طریق ما میتوانیم از تحریمها
که حتم ًا این بار مدت زمان آن کوتاهتر میشود،
عب��ورکنی��م.ورودوزارتدفاعبهحوزهصنعت
خودروسازی و تأمین برخی قطعات مهم مورد
نیاز از جمله ECUاین نوید را میدهد که وزارت
دفاع بتواند همانند صنایع الکترونیک خود که
محصوالتش در میدان عمل ،کارکرد خود را با
موضوعاتینظیرشکارپرند هپیشرفتهآمریکایی
ثابت کرده است ،در صنعت خودرو نیز انحصار
و تحریم کش��ورهای دیگر را بش��کند و آرزوی
صنعت خودروس��ازی کش��ور را برای ساخت
 ECUبومی به واقعیت تبدیل کند.

از میان اخـــبار

صادارات مواد خام کارخانجات داخلی!

رئیسانجمنسنگآهنگفت:باخامفروشی،مادهخام
کارخانجات داخلی صادر می شود که این موضوع به
هیچعنوانبهنفعجامعهنیست.مهرداداکبریانرئیس
انجمن سنگ آهن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان،بااشارهبهبحثفوالدوخامفروشی،گفت:بحث
فوالدوموادخامیکمفهومهمیشهمغفولماندهاست.
رئیس انجمن سنگ آهن تشریح کرد :اگر سنگ آهن
و کنسانترهای مازاد در کشور موجود باشد آن را صادر
می کنیم ،اما اگر سنگ آهن و کنسانترهای در داخل
کش��ور موجود و کارخانه داخلی نیازمند آن باش��د و ما
این محصوالت را به کارخانجات ندهیم و عمدا آنها
را صادر کنیم ،بدین معناست که ماده خام کارخانجات
داخلی را صادر کردیم و این عمل کار درستی نیست
و باید جلوی این کار گرفته شود .رئیس انجمن سنگ
آهن ادامه داد :با خام فروش��ی ،ماده خام کارخانجات
داخلی صادر می شود که این موضوع به هیچ عنوان به
نفع جامعه نیست .برای جلوگیری از خام فروشی باید
تمهیداتیراهبردیوتشویقیگذاشتهشود،بدینمعنا
که نباید تولیدکنندگان معدنی را اجبار به تولید به شرط
صادراتکنیم،اوبااشارهبهاینکهجامعههماکنوندچار
کمبود ارز و درآمد شده است ،گفت :معادن به وسایل
زیادیازجملهتجهیزات،کارخانه،ماشینآالتولوازم
یدکی نیاز دارند تا بتوانند به حیاتشان ادامه دهند ،حال
این وسایل از کجا باید تأمین شود؟ اینکه یک عده از
کارشناسان به طور کلی صادرات را متوقف میکنند یا
بهدنبالسیاستیهستندکهکالدرهایصادراتیبسته
شود قطعا حرکت غلطی است .رئیس انجمن سنگ
آهن تش��ریح کرد :هیچ کش��وری درهای صادرات را
نمی بندد چرا که کار درستی برای حوزه صنعت کشور
نیس��ت .انتظاری که در این ش��رایط از بخش معدن و
صنعت داریم ،این است که همکاری کامال نزدیک و
منسجمی با یکدیگر داشته باشند.

بازرگانی
از میان اخـــبار

کاهش  ۵۰درصدی حجم مبادالت
ایران و آلمان

مدی��ر عام��ل ات��اق بازرگانی ای��ران و آلمان با بیان
اینکه ماشینآالت آلمان از تحریمهای آمریکا علیه
ایران بیشترین آسیب را دیدند ،گفت :این صنایع در
سال  ۲۰۱۰حدود  ۴.۱میلیارد یورو تجارت با ایران
داشتند اما در سال  ۲۰۱۳به  ۴۳۵میلیون یورو کاهش
یافت« .داگمار فن بناشتاین» سهشنبه در نشست
روابط تجاری ایران و آلمان گفت :روابط اقتصادی
ای��ران و آلم��ان همچنان ادام��ه دارد اما نمیتوانیم
به ش��رایط موجود راضی باش��یم.وی با بیان اینکه
برای دو طرف مهم اس��ت به جایگاه تجاری س��ابق
بازگردیم ،بیان کرد :حجم تجارت در س��ال ۲۰۱۰
با رقم  ۴.۸میلیارد یورو بس��یار باال بود ،اما در س��ال
 ۲۰۱۳به دلیل تحریمها این رقم به  ۲.۱میلیارد یورو
کاهش یافت .در سال  ۲۰۱۷یعنی پس از برجام و با
گشایشهای موجود ،حجم تجارت دو کشور به ۳.۴
میلیارد یورو رسید اما خروج آمریکا از برجام در سال
 ۲۰۱۸و بازگشت مجدد تحریمها منجر به کاهش
رقم تجاری ایران و آلمان ش��د که این رقم به ۳.۱
میلی��ارد ی��ورو تنزل یافت.مدیر عامل اتاق بازرگانی
ایران و آلمان با اعالم اینکه در اولین هفت ماهه سال
 ،۲۰۱۹صادرات آلمان به ایران با  ۴۹درصد کاهش
رو به رو بوده تصریح کرد :همچنین صادرات ایران
به آلمان  ۵۷درصد کاهش یافته و مبادالت تجاری
جمعا  ۵۰درصد کاهش را تجربه کرده است.به گفته
وی مهمترین محصوالت صادراتی آلمان به ایران
در بخش ماش��ین آالت ،خودرو و ش��یمی هستند در
حالیکه ایران مواد اولیه و مواد غذایی به آلمان صادر
میکند.بناشتاین با بیان اینکه ماشینآالت آلمان از
ش��رایط موجود بیشترین آسیب را دیدند ،گفت :این
صنایع در سال  ۲۰۱۰حدود  ۴.۱میلیارد یورو تجارت
با ایران داش��تند اما در س��ال  ۲۰۱۳به  ۴۳۵میلیون
یورو کاهش یافت .حجم تجارت آنها در سال ۲۰۱۸
دو برابر ش��د و به باالی یک میلیارد یورو رس��یدکه
داش��ت به قدرت خود باز میگش��ت .ولی بازهم این
رقم در نیمه اول س��ال  ۲۰۱۹تنزل ش��دیدی داشت
و ب��ه  ۱۸۳میلی��ون ی��ورو کاهش یافت که برای هر
دو طرف تلخ اس��ت.وی چین را رقیب ماش��ینآالت
آلمانی در ایران دانست و افزود :چین ماشین آالتی
به ارزش  ۱.۸میلیارد یورو به ایران صادر کرده و این
کشور در حال قدرت گرفتن در ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و بازرگانی تهران:

تغییرنگاهازغرببهشرق،نتیجهبدعهدیاروپابود

گروه بازرگانی :خوانساری در پاسخ به انتقاد
آلمانیها نس��بت به جایگزین شدن چینیها
در ب��ازار ای��ران ،گفت :س��ازوکار ویژه مالی
اروپا (اینس��تکس) هنوز فعال نش��ده و ثبت
آن تنها با س��ه هزار یورو انجام ش��ده اس��ت.
طبیعی است که ایران با این روش نمیتواند
با اروپا ارتباط اقتصادی برقرار کند و به همین
دلیل از غرب به ش��رق متمایل ش��ده اس��ت.
«مسعود خوانساری» روز سهشنبه در نشست
رواب��ط تج��اری آلم��ان و ایران  -که در هتل
پارس��یان آزادی برگزار ش��د  -افزود :در ۴۰
سال گذشته روابط دو کشور در بهترین سطح
بوده و کمترین چالش را با آلمان داش��تهایم.
باتوج��ه به س��ابقه آلم��ان در ایران ،صنایع ما
عمدتا آلمانی بوده و آش��نایی تجار کش��ور با
آلمان با هیج کش��وری قابل مقایس��ه نیست.
وی ادامه داد :خوش��بین بودیم پس از برجام
س��رمایهگذاریهای غربی در ایران افزایش
یابد و روابط اقتصادی بیش��تر ش��ود اما پس از
خروج آمریکا از برجام این اتفاق عملی نشد .در
این مدت هم انتظار ایران از اروپا برآورده نشد
و عمال اتحادیه اروپا نتوانست در مقابل آمریکا
کاری از پیش ببرد.خوانساری با تاکید بر اینکه
ات��کا به توان داخلی ،توجه به همس��ایگان و
ص��ادرات باید مورد توجه کش��ور قرار گیرد،
تصریح کرد :ایران با هش��ت کش��ور محصور
در خش��کی همسایه است که ظرفیت خوبی

ب��رای صادرات و حتی واردات ایجاد میکند.
افزای��ش قیم��ت ارز نیز علیرغم صدماتی که
وارد کرد ،منجر به رشد صادرات محصوالت
شده و واردات را کاهش داد .چنانچه بسیاری
از صنای��ع و قطعات��ی که پیش��تر از خارج وارد
می کردیم را با توجه به قیمت دالر میتوانیم
در داخل بس��ازیم .وی با اعتقاد به اینکه در
زمان تحریم اگر مناسب عمل کنیم میتوانیم
به اقتصاد اس��تحکام ببخش��یم ،تصریح کرد:
س��ال گذشته بسیاری از انجمنهای تولیدی
کش��ور مانند پوشاک و قطعهسازان نسبت به
واردات بی��ش از ان��دازه گالیهمن��د بودند ،اما

امروز بس��یاری از کارخانهها مثل نس��اجی با
ظرفیت باال مش��غول به کار بوده و بس��یاری
از تولیدکنندگان با مهندسی معکوس ،بسیار
از قطع��ات را در داخ��ل تولید میکنند و اینها
فرصتی اس��ت که تحریم برای کش��ور ایجاد
کرده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره
ب��ه اهمیت تجارت با همس��ایگان ادامه داد:
تمام کشورهای همسایه که عمدتا وارد کننده
محصوالت ایرانی هستند ،سال گذشته کمتر
مورد توجه بودند .واردات کشورهای همجوار
م��ا نزدی��ک به یک هزار میلیارد دالر اس��ت
ک��ه س��هم ایران از این گ��ردش مالی ،حدود

 ۴۰میلیارد دالر اس��ت .به راحتی میتوانیم با
اس��تفاده از ظرفیت برق و انرژی ،این درصد
را افزای��ش دهی��م.وی با بی��ان اینکه اگرچه
صنعت غرب را نمیتوان با ش��رق مقایس��ه
ک��رد ،اظه��ار کرد :در ش��رایط موجود باید به
س��متی حرکت کنیم که مش��کالتمان را حل
کند .پس از تحریم با اروپا حتی تبادل تجاری
صورت نمیگیرد ،س��رمایهگذاری پیشکش.
رئیس اتاق تهران گفت :حتی اگر اینستکس
فعال شود اما آمریکا اجازه ندهد اروپا از ایران
نف��ت بخرد ،تامین مال��ی آن چگونه صورت
میگیرد؟خوانس��اری ضمن انتقاد نس��بت به
تجارت یکطرفه با اروپا بیان کرد :نباید انتظار
داشت ما کماکان واردکننده محصوالت غربی
باشیم بدون اینکه غرب از ما نفت و محصول
بخرد .خواسته نهایی آمریکا همین است که ما
به واردکننده محصوالت نهایی تبدیل شویم،
چنانچه این کش��ور واردات ماش��ین سواری
ب��ه ای��ران را ممنوع نکرده اما واردات قطعات
ماش��ین را تحریم کرده اس��ت تا ما را وابسته
به کاالی س��اخته ش��ده کند .بنابراین تنها در
صورت وجود ارتباط تجاری دوجانبه می توان
به ادامه ارتباط با اروپا امیدوار بود.وی در پایان
خاطرنشان کرد :درست است طرف اروپایی با
آمریکا در حد باالیی تجارت میکنند ،اما باید
بپذیریم اتحادیه اروپا در هر صورت باید برای
خودش استقالل داشته باشند .

نقش اتاق بازرگانی و دستگاههای دولتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران به بررس��ی نقش و وظایف
اتاق و دس��تگاههای دولتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی پرداخت.
مظف��ر علیخان��ی معاون فنی و خدم��ات بازرگانی اتاق ایران در گفت
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت :به استناد ماده  ۳قانون مقررات
صادرات و واردات کش��ور ،مبادرت به امر صادرات و واردات مس��تلزم
کارت بازرگانی اس��ت که توس��ط اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و جهاد
کشاورزی ایران صادر میشود و توسط وزارت صمت مورد تأیید قرار
میگیرد.او با اش��اره به س��وء اس��تفاده از کارت بازرگانی ،گفت :هیئت
وزیران شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را در ماده  ۱۰آیین نامه

اجرای��ی قان��ون و مقررات صادرات و واردات تعیین کردهاند.علیخانی
افزود :همکارانمان در سراس��ر کش��ور بر اساس شرایط مندرج در این
ماده اسناد و مدارک را از متقاضی دریافت و تشکیل پرونده میدهند،
اطالعات ،اس��ناد و مدارک مندرج در ماده  ،۱۰در س��امانه یکپارچه
مدیریت صدور و تمدید کارت بازرگانی که بر اس��اس تفاهمنامه س��ه
جانبهای که به امضا و تأیید وزیر بازرگانی ،ریاس��ت اتاق و دبیر کل
اتاق تعاون رسیده بارگزاری میکنند و زمانی که پرونده کامل بود به
صورت سیستمی در اختیار همکاران در سازمان صمت قرار میگیرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ادامه داد :برای صدور کارت

بازرگانی ،ش��رایط مقرر در آییننامه اجرایی را بررس��ی می کنند و در
نهایت اجازه صدور در استانها را میدهند .کارتها در استانها صادر
و در اختیار اتاق ایران قرار میگیرد و همکاران در مدیریت فاوای به
صورت آنالین میتوانند بر فرایند نظارت داشته باشند.علیخانی گفت:
ممکن است در شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اسنادی را ارائه
دهند که ناشی از اصالت کارت باشد ،اما همین کارت ممکن است بعد
از  ۶ماه تا یک سال یک یا چند شرایط را از دست دهد بنابراین به این
معنا نیست که در زمان صدور وفق مقررات بوده و متقاضی چند شرط
را از دست داده ،اما این نمیتواند عملکرد را زیر سوال ببرد.

از میان اخبار

همکاری ایران و استرالیا در زمینه
هوشمندسازیآبیاری

در دیدار معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با
سفیر جمهوری اسالمی ایران در استرالیا بر گسترش
همکاری های فنی و تخصصی ایران با کشور استرالیا
تاکید ش��د .به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد
کش��اورزی ،علیمراد اکبری معاون آب خاک وزارت
جهاد کشاورزی در نشست مشترک با سفیر جمهوری
اسالمی ایران در استرالیا که در دفتر این معاونت در
تهران برگزار ش��د ،تصریح کرد :اس��تفاده از تجارب
کشور استرالیا در زمینه مدیریت مصرف آب در پروژه
پایلوت رفس��نجان با مش��ارکت بخش خصوصی دو
کشور ضروری است.وی با تاکید بر لزوم همکاری دو
کشوردرزمینههوشمندسازیسیستمهایآبیاریدر
کشور به ویژه در مزارع نیشکر ،اظهار کرد :الزم است،
همکاری ایران و استرالیا در زمینه تغییر اقلیم با تاکید
بر مسایل مربوط به کربن آلی خاک و ترسیب کربن
گسترش یابد.در این دیدار ،سفیر جمهوری اسالمی
ایراندراس��ترالیانیزضمنتاکیدبرضرورتتوس��عه
و گس��ترش همکاریهای دو کش��ور ،برای پیگیری
مسائل مورد نظر اعالم آمادگی کرد.

در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت
بازرگانیتخلفآشکاریصورتگرفت

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با اش��اره به نامه
نمایندگان به ش��ورای نگهبان گفت :طرح تش��کیل
وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم
توسعه ،اصول  ۶۵و  ۷۵قانون اساسی به رای دو سوم
آراء نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه به آن توجهی
نشد.علیرستمیانعضوکمیسیوناجتماعیمجلس
ش��ورای اسالمی در گفتوگو با فارس درباره حواشی
تصویبطرحتشکیلوزارتبازرگانیگفت:درتصویب
طرح تشکیل وزارت بازرگانی تخلف آشکاری صورت
گرفته است .درهمین راستا نامهای با امضاء  ۶۰تن از
نمایندگان مجلس به شورای نگهبان نوشته شد.وی
ادامهداد:درمتننامهآمدهاستکهطرحتشکیلوزارت
بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه،
اصول  ۶۵و  ۷۵قانون اساسی دو سوم آراء نمایندگان
نیازداشتکهمتاسفانهبهآنتوجهینشد.رستمیاندر
پاسخ به اینکه چرا رئیس مجلس به قانون دوسوم آراء
در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی توجه نکرد،
گفت :حتما متوجه این موضوع نشدهاند.

