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خبر

ماجرای نامه جنجالی منتشر شده
از وزیر اقتصاد
سوءبرداشت برخی رسانهها از نامه احسان
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،باعث شد
وزارت اقتصاد اعالم کند که قرار نیست حقوق
کارکنان وزارت اقتصاد  50درصد افزایش یابد،
زیرا نامه خاندوزی برای ترمیم حقوق کارکنان
حداقلبگیر وزارت اقتصاد با صرفهجویی در دیگر
هزینهها بوده است.به گزارش فارس ،به تازگی
یک رسانه با انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس
سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت
موضوع بند (  ) ۱۰مــاده  ۶۸قانون مدیریت
خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد ،این
گونه برداشت کــرده که وزیــر اقتصاد خواستار
افزایش 50درص ــدی حقوق کارکنان وزارت
اقتصاد شده است.این برداشت ،کامال اشتباه و
ناشی از تسلط نداشتن نویسنده به مفاد قانون
مذکور و بیاطالعی از واقعیت ماجرا بوده است.
نویسنده تصور کرده که ذکر عدد  50درصد در
متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( )۱۰
مــاده  ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری ،به
معنای نامهنگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان
امــور اداری و استخدامی بــرای دریافت مجوز
افزایش 50درص ــدی حقوق کارکنان وزارت
اقتصاد است!این گزارش می افزاید :واقعیت آن
است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور
اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی
است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی
صورت گرفته بود.

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

نخل های صادراتی به قطر برگشت خورد!

خبر

بعد از چندین بار تایید و تکذیب ،گمرک ،ریشه کنی و صادرات نخل های ایرانی را تایید اما اعالم کرد که این محموله برگشت خورده است
بعد از کلی کشمکش و تایید و تکذیب در
مــاجــرای صــــادرات نــخــل ه ــای ایــرانــی به
کشورهای عربی که با واکنش هــای تندی
همراه بود گمرک ایران ضمن تایید صادرات
صورت گرفته اعالم کرد که این محمولهها
برگشت خورده است .طی ماه گذشته اخبار
متناقضی دربـــاره صـــادرات و البته قاچاق
درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود که
با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی ،۲۰۲۲
ایــن صـــادرات صــورت گرفته اســت ،اگرچه
مسئوالن مربوط به صراحت درخصوص این
موضوع شفاف سازی نکردند و اما و اگرهایی
وجــود داشــت ولی آمــار گمرک ایــران نشان
میدهد که این صادرات انجام شده است.
▪نخل ها با مجوز جهاد کشاورزی صادر
شدند؟!

اوایــل آبــان  1400پس از انتشار فیلمی از
ریشه کنی نخلها در یکی از روستاهای
بوشهر ،ماجرای فــروش نخلهای ایــران به
کشورهای عربی خبرساز شــد کــه تایید یا
تکذیب و واکنش مسئوالن یا دستگاه های
مسئول را به دنبال داشت .بعد از این ماجرا
دادستان دشتستان و جهاد کشاورزی گفته
بود :این مطلب به هیچ عنوان صحت ندارد و
تکذیب میشود .در حالی که صدا و سیما در
گزارشی به صادرات نخل ها به علت کم آبی
پرداخت و این موضوع را تایید کرد.نخل ها

برای جام جهانی به قطر می روند! این موضوع
با اظهارنظرهای دیگری نیز همراه بود تا این
که نایب رئیس انجمن خرمای ایران آن را تایید
کرد و گفت :نخل خرما از قدیم به شکل قانونی
به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشد.
امسال اما به دلیل نزدیکی زمان مسابقات
جام جهانی نخلها را از ریشه در میآورند.
برخی با مجوز جهاد کشاورزی صادر میشود
و برخی دیگر به شکل غیررسمی به قطر قاچاق
شده است! محمدعلی صمیمی در ادامه هم
گفت که در جنوب کشور هزینههای زیادی

برای بیابانزدایی شکل گرفت اما حاال جهاد
کشاورزی با مجوز بیرویه قطع نخلها ،محیط
زیست را تخریب میکند و باعث افزایش
بیابانها میشود.
▪قطر ،نخل های ایرانی را برگرداند

بعد از این همه کش و قوس و تایید و تکذیب اما
طبق توضیحاتی که معاون فنی گمرک ایران
داده در هفت ماه امسال ،صادرات قطعی نخل
و نهال خرما ،بیش از  ۶۵۰تن بوده که از این
میزان ۶۰۰ ،تن نخل و بقیه نهال خرما بوده
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است .به گفته وی ،در فاصله مهر تا آبان امسال
در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر چهار
فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت شده که
در مجموع  ۵۸۸اصله نخل به وزن  ۶۰۰تن
به ارزش  ۱۳۶.۱هزار دالر و همگی صادرات
به مقصد قطر بوده است.این مقام مسئول در
گمرک ایران با اشاره به این که در صادرات
نخل از گمرک بوشهر ،با توجه به حساسیت
کاالی اظهاری ،قبل از اتمام تشریفات گمرکی
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر
از آن بازدید کرده بودند گفت :این محمولهها
بعد از دریافت مجوز الزم از جمله قرنطینه
نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان
بوشهر و بارگذاری آن در سامانه جامع امور
گمرکی صادر شده است.اما اعالم ارونقی
از این حکایت دارد که نخلهای صادراتی
از سوی قطر پذیرفته نشده است ،وی گفت
که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل
نخلهای صادر شده یعنی مجموع  ۵۸۸اصله
به قطر ،به ایران برگشت خورده است.معاون
فنی گمرک یادآور شد :بعد از برگشت خوردن
نخل هــا ،صاحب کــاال بــار دیگر بــرای اظهار
این محموله ها از محل اظهارنامه صادرات
برگشتی با عنوان کاالی صــادرات برگشتی
اقدام و مجدد مجوزهای الزم از جمله قرنطینه
سازمان جهاد کشاورزی استان را دریافت
کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به
کشور است.

پایان شمارش دستی
آرای انتخابات عراق
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از پایان
عملیات شمارش دستی آرا خبر داد که آخرین آن
دیروز در پایگاههای استان نینوا بود.کمیساریای
عالیمستقلانتخاباتعراقدربیانیهایگفت،اعالم
پایانبازشمارشدستیآرابنابهدستورهیئتقضایی
انتخابات و با حضور نمایندگان نامزدهای شکایت
کنندهوناظرانبینالمللیورسانههاصورتگرفت.
نتیجهشمارشدستیآرابهشکلصددرصدمطابق
با نتایج شمارش الکترونیک بود و کمیته تشکیل
شده گزارشهای خود را به شــورای کمیسیونرها
ارائه کرد .این شورا نیز توصیه کرد نتایج به هیئت
قضایی انتخابات ارســال شود.این در حالی است
که رهبر ائتالف الفتح فرستاده سازمان ملل به
عراق را به دخالت در انتخابات و نتایج آن متهم کرد.
العامریافزود:اینانتخاباتبدترینانتخاباتازسال
 ۲۰۰۳تاکنون است و ادامه دادن مطابق با نتایج
تقلبیآنرونددموکراتیکدرعراقراازبینمیبرد.
همزمان،هزاران معترض به نتایج انتخابات عراق
عصردیروز باتجمعنزدیکمنطقهسبزبغدادخواستار
لغو نتایج انتخابات و مجازات عامالن قتل تظاهرات
کنندگان شدند.در همین حال دههــا معترض با
انداختنموانعسیمانینصبشدهمقابلمنطقهسبز
بغداد سعی در باز کردن مسیر برای ورود معترضان
به داخل منطقه سبز را داشتند که با مقابله نیروهای
امنیتیروبهروشدند.کمیتهساماندهیاعتراضات
بهنتایجانتخاباتعراقتاکیدکردکهایناعتراضاتتا
بازپسگیریآرایبهسرقترفتهادامهدارد.

