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ارزیابی صادرکنندگان خرما از وضع 
تعرفه های جدید بر این محصول ارزآور:

خودزنی و 
تسهیل صادرات 
کشورهای  رقیب 

چرتکه 3

کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 
عــوارض جدیدی برای صــادرات خرمــا تعیین کرد و 
مدیرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات صمت طی 
نامه ای بــه مدیرکل صــادرات گمرک اعــام کرد که 

صادرات انواع خرما مشمول عوارض شده است. 
در پی آن نیــز گمــرک جمهوری اســامی ایران 
اباغیه ای صادر کرد و برای صادرات هر کیلوگرم خرمای 
مضافتی ۸,۰۰۰ تومان و هــر کیلوگرم خرمای کبکاب 

۵,۰۰۰ تومان عوارض در نظر گرفت. 
بر اســاس این اباغیه، ســایر خرماها نیز مشمول 
عوارضی معادل ۳۰ درصد ارزش ریالی صادرات بر مبنای 

نرخ دالر در سامانه سنا خواهند شد.
این اقدام گمرک، واکنش ها و مخالفت هایی به دنبال 
داشــت و با اعتراض و گایه صادرکنندگان همراه شد. 
صادرکنندگان معتقدند وضع عوارض بر صادرات خرما 
درنهایت به ضرر تولیدکنندگان تمام می شود و این امر با 

شعار »رونق تولید« همخوانی ندارد...

»توسعه ایرانی« بررسی می کند: مسأله اسحله؛ شرایط حمل و محدودیت های آن 

باید احتیاط کنیم، باز هم بیشتر!
شهرنوشت 6

معاون اول رئیس پارلمان عــراق در واکنش به 
نشست  های اخیر عربستان سعودی و صدور بیانیه 
توهم آمیز علیه ایران تأکید کرد که این نشست  ها به 
دلیل دوری از واقعیت، عما هیچ دستاوردی برای 
ریاض نداشــته و تیر بیانیه پایانی آن در محکومیت 

ایران به خطا رفته است. 
»حســن کریم الکعبی« در تشریح نشست  های 
اخیر که در عربستان سعودی با اهداف از پیش تعیین 
شده و در راستای خدمت به منافع آمریکا و اسرائیل 
برگزار شــد، گفت: در حقیقت دو نشســت عربی و 
منطقه  ای و پس از آن نشست اسامی به طور معمول 
و عرف باید برای کنترل برخی خطرها و اوضاعی که 
ممکن است منطقه را تهدید کند یا یک کشور عربی 

و اسامی از آنها آسیب بیند، برگزار شود.
محورهای نشست های عربستان به جای 

ضداسرائیلی، ضد ایرانی بود
الکعبی در ادامه فزود: اما با تأسف شدید ماحظه 
کردیم که محورهای این نشست کاما از پیش تعیین 
شده علیه جمهوری اسامی ایران بود. در صورتی که 
شایسته بود این نشســت و خروجی  ها و محورهای 
کاری آن متوجه انتقاد و سرزنش و محکومیت رژیم 
اشغالگر صهیونیستی باشد به ویژه پس از پیامدهای 
اخیر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف 
و نیز اقدام ایــن رژیم در الحاق جوالن اشــغالی به 
سرزمین  های اشغالی و نیز شــکاف بزرگی که بین 
کشورهای عربی و اســامی در سال  های گذشته به 
دلیل وجود گروه تروریســتی داعش و تغییر رژیم 
بسیاری از کشورها ایجاد شد، اما این نشست به انتقاد 

از جمهوری اسامی ایران پرداخت.
تحریم ها علیه ایران از نظر قانونی و عرفی 

مطرود است
وی با اشــاره به بیانیه  این نشســت ها گفت: ما 
معتقدیم که چنیــن تصمیم  ها و بیانیه  هایی باید در 
راستای منافع ملت  ها باشد نه اینکه در قالب منافع 
رژیم  های سیاســی و خدمت به صهیونیسم جهانی 
و آمریکا طراحی شــود. جنگ و اعمال تحریم علیه 
مردم ایران از هر نظر چه قانونــی و چه بین المللی 
و چه عرفی و اخاقی مطرود و غیر قابل قبول است. 

امکان ندارد که در هیچ حالتی این بهانه  تراشی  ها و 
تحریم  های آمریکا بر مردم ایران از سوی هیچ طرف 
و گروهی تأیید شــود حال چگونه ممکن است که 
نشستی عربی از این دست که بیشتر کشورهای آن 
روابط بسیار خوبی با ایران دارند، چنین بیانیه  هایی را 
صادر کند و مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین به اعتقاد 
من خروجی چنین نشست  هایی باید بر اساس محور 
انسانیت باشد نه خدمت به منافع گروهی و یا فرقه  ای 

و یا جهتی خاص.
معاون اول رئیس پارلمان عــراق تأکید کرد که 
ملت، دولــت و پارلمان عراق همواره و پیوســته در 
گذشــته، حال و آینده تأکید کرده است که تحریم 
علیه ایران موضوعی غیر قابل قبول و مطرود اســت 
به این دلیل که  ملت را نشــانه گرفته و در پی اعمال 

فشار بر مردم است.
وی گفت: عراق در گذشــته و در حــال، به حل 
مشکات با توســل به قوانین بین المللی و در سایه 
نظارت سازمان ملل و مشارکت گروه  های دیگر مانند 
اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اسامی که نقش بســزایی در حل چنین مشکاتی 

دارند، دعوت کرده است.  
 زور و خشونت ابزار ناکارآمدی 

برای برقراری صلح است
کعبی تأکید کــرد که عراق معتقد اســت زور و 

خشــونت ابزارهای ناکارآمدی در راستای برقراری 
صلح و ثبات هستند و عاوه بر آن پیامدهای شومی 
برای کشــورهای منطقه دارد. معتقد هستم که هر 
کشــوری، قطر یا غیر قطر باید تسلیم قوانین و اراده 
خود باشــد نه اینکه تابع اراده چنین کشــورهایی 
با عناویــن و مســماهایی چون مجموعــه عربی و 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس باشد که همیشه  و 
همچنان تسلیم و در خدمت اراده آمریکا و اسرائیل 

هستند.
 حل مشکالت موجود در سایه اعمال 

شروط ظالمانه ممکن نیست
معاون اول رئیس پارلمان عــراق در ادامه افزود: 
ما در جایگاه دولــت و ملت عــراق همچنان تأکید 
می  کنیم که حل مشکات موجود امکان پذیر است 
اما نه در سایه اعمال شروط ظالمانه و اجباری و غیر 
قابل گذشــت؛ بلکه میز مذاکرات با نظارت سازمان 
ملل بین طرف  های درگیر حاکم و تعیین کننده است. 
وی تأکید کرد توافق هسته  ای که دستاورد سال  های 
گذشته بود، آمریکا از آن به بهانه  های واهی به صورت 
یک جانبه خــارج و حاضر به پایبنــدی به تعهدات 
خود به عنوان یکی از طرف  های مســئول نشد، اما 
جمهوری اســامی ایران در حال حاضــر به همراه 
دیگر گروه  های بین المللــی در چارچوب این توافق 

باقی مانده و به تعهدات خود پایبند است.

کعبی گفت: معتقد هســتیم که اعمال شــروط 
گذشته و تکرار درخواســت  های پیشین که اساس 
گفت و گوها و مذاکرات در گذشته بوده کاما مردود 
است و باید وساطت و میز مذاکره و بحث و رایزنی بین 
طرف های درگیر با نظارت سازمان ملل و حاکمیت 
اراده قانــون بین المللــی و اراده طرف  های موجود 
اساس کار قرار گیرد چرا که فقدان این اراده، پیگیری 

اهداف دیگر را ناکام می  گذارد.
نشست های عربستان کامال بی نتیجه بود

معاون اول رئیس پارلمــان عراق گفت: به اعتقاد 
من نشست  هایی که در عربســتان سعودی برگزار 
شــد، هیچ ماحصل و دســتاوردی نداشت، چرا که 
سمت و سوی آن فقط محکومیت جمهوری اسامی 
ایران بود؛ کشــوری که از تمام گروه  های مقاومت 
علیه رژیم صهونیستی حمایت می  کند حال آن که 
این نشست های سعودی، تجاوز اســرائیل به غزه و 
محاصره این منطقه و الحاق جوالن اشغالی سوریه 
به سرزمین  های اشــغالی و انتقال سفارت آمریکا به 

قدس را محکوم نکرد.
 پیش نویس بیانیه  نشست عربستان 

بدون حضور عراق نوشته شد
وی تأکیــد کــرد کــه موضــع عــراق به رغم 
حضــور »برهــم صالــح« رئیــس جمهــوری 
 این کشــور در نشســت  های مذکــور کاما واضح 

و مشخص است. 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه عراق به صراحت 
تأکید کردند که پیش نویس این بیانیه بدون حضور 
یا حصول موافقت آنها نوشته شده است و ما بخشی 
از این بیانیه نبودیم، بیانیه  ای که به جای محکومیت 
ایران باید تمام تجاوزهــای صورت گرفته در جهان 
از فلســطین گرفته تا یمــن و ســوریه را که رژیم 
صهیونیستی پشــت صحنه تمام آنهاست، محکوم 

می  کرد.
معاون اول رئیس پارلمان عــراق در پایان گفت: 
ایران از تمام جنبش  های آزادی خواه جهان حمایت 
می  کند و باید بیانیه پایانی این نشست درباره نقش 
ایران در منطقه منصفانه و به دور از جانبداری صادر 

می  شد و بر حفظ توازن تکیه می  کرد.

یادگار امام با تأکید بر مسئولیت یکایک افراد جامعه در باال بردن کارآمدی نظام، 
گفت: از دید من بزرگترین انتظار امام، شهدا، مجاهدین اسام و پیامبر اسام)ص( 
از یکایک ما این است که مقداری بیشتر تاش کنیم و مجموعه را کارآمدتر کنیم.

 به گزارش جماران، حجت االسام سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق 
شهردار تهران، اعضای شورای اسامی شهر و مدیران شهرداری تهران با آرمان های 
امام خمینی)ره( طی سخنانی کوتاه گفت: اگر بعد از ۳۰ سال به این فکر کنیم که 
چه وظیفه ای نسبت به امام به عنوان مقتدا و رهبر کبیر انقاب داریم، یا به تعبیر 
دیگر اگر بگوییم چنانچه امام امروز در قید حیات بودند چه تقاضایی از یکایک ما 
داشتند و یا به بیان دیگری اگر امام امروز می خواستند با جامعه صحبت کنند، آنها 
چه انتظاری دارند؟ به نظر من پاسخ آن، تببین و باال بردن و نشان دادن کارآمدی 

نظام اسامی است.
یادگار افزود: اگر نقطه ای بتواند به انقاب، نظام، اندیشه امام، اندیشه سیاست 
دینی، تشیع سیاسی و روح سیاسی جامعه ضربه بزند، بیش از هرچیزی ناکارآمدی 
مسئولین نظام است. البته نظام چیزی غیر از یکایک شما نیست. یعنی حقیقتی 
ورای مسئولین و کسانی که تصدی امور دارند وجود ندارد. مثل داستان عطار که 
دنبال سیمرغ می گشت و سیمرغ چیزی غیر از همان مرغان نبود؛ لذا اینکه انسان 

به دنبال یک نظامی خارج از وجود یکایک ما باشد کار غلطی است.
وی اظهار داشت: نظام همین مجموعه ای است که شما هم یکی از اجزای آن 
هستید؛ یکی از کسانی هستید که آن را به وجود آورده اید و امروز آن را نمایندگی 
می کنید. در هر نقطه ای هستیم، برای ادای دین به خون هایی که ریخته شد و 
زحماتی که پیشینیان کشیدند تا این نهال امروز بارور شود، هرکسی یک گام به 
جلو بردارد. اگر قرار است کارآمدی این مجموعه باال برود، همه برخیزیم و قدمی 
پیش نهیم. سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه کارآمدی را باید از همه بخش ها 
شروع کرد، ادامه داد: یکی از آنها شهرداری است که بخشی را در اختیار دارد. چندان 
نباید به بیرون نگاه کرد. مجموعه نظام همین  تک تک ما و شما هستیم. لذا امروز در 
بُعد کارآمدی نظام هرچه بیشتر بکوشیم. از دید من بزرگترین انتظار امام، شهدا، 
مجاهدین اسام و پیامبر اســام)ص( از یکایک ما این است که مقداری بیشتر 

تاش کنیم و مجموعه را کارآمدتر کنیم.

خبرگفتوگو

معاون اول رئیس پارلمان عراق:

نشست  های اخیر مکه برای ریاض دستاورد عملی نداشت 
 سیدحسن خمینی در مراسم تجدید میثاق 

با آرمان های امام خمینی)ره(:

 ناکارآمدی مسئوالن به 
اندیشه امام ضربه می زند


