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خشک سالی و فقر آن قدر در کشور 
ریشه دوانده است که هر روز خبری تازه، 
عجیب و شوکه کننده می شنویم. فرقی 
نمی کند کجا زندگی می کنیم؛ شمال 
و جنوب یا شرق و غرب، خشک سالی 
باالخــره دیر یا زود دامن همه کشــور 
را می گیرد. جنوب ایــران خطه ای که 
روزگاری هر گوشه اش تاالب و رود بود، 
حاال دیگر حتی برای نخل هایش هم آب 
ندارد. جنوب کشورمان آن قدردرگیر 
خشک سالی اســت که نخلداران برای 
اینکه نابودی درختانشان را نبینند آن ها 
از ریشه درمی آورند و راهی کشورهای 
دیگر می کنند. البته از کنار این کار پولی 

هم برایشان می ماند.
نخل و خاکمان از کشورهای عربی 

سردرمی آورند
یکی دو روز اســت فیلمی دردناک 
در شــبکه های مجازی دست به دست 
می شود. در این فیلم یک لودر به جان 
درختان نخــل افتاده اســت و آن ها را 
از ریشــه بیــرون می کشــد. صدای 
فردی که در حال فیلم برداری اســت 
توضیح می دهد که »نهم آبان 1400 و 
چهارمین مرحله از درآوردن نخل های 
روستای »رودفاریاب« و فروش آن ها به 
کشورهای عربی است.« این فرد توضیح 
می دهد که به دلیــل کم آبی و بی آبی 
نخلداران مجبور به این کارشــده اند و 

اگر خشک ســالی ادامه دار شود، تمام 
اهالی روســتا مجبور به فروش نخل ها 
می شوند چراکه معیشــت اهالی این 
روستا از این طریق همین درختان نخل 

تأمین می شود. 
در بخش دیگر از این فیلم نشــان 
می دهد که نخل ها روی عرشه کشتی 
بارگیــری شــده اند و بــرای رفتن به 
کشورهایی عربی آماده اند.  نخل هایی 
که همچون خاک کشــور بی صدا و در 
برخی مــوارد بدون مجــوز قانونی به 

کشورهای همسایه قاچاق می شوند.
صادرات قانونی برخی نخل ها از ایران 

به کشورهای حاشیه خلیج فارس
بر اساس تحقیقات خبرنگار »توسعه 
ایرانی«، فروش نخل از جنوب ایران به 
سراسر کشــور امکان پذیر است و این 
موضوع با یک سرچ ســاده در اینترنت 
قابل پیگیری اســت. افراد زیادی هم 
هستند که درختان نخل را به کشورهای 
عربی می فرســتند که تعداد آن هایی 
که به صــورت قانونی و مجــوزدار این 
کار را بــا ارقام خاص انجــام می دهند 
انگشت شمار اســت. بااین حال فروش 
نخل به کشــورهای خارجی و خارج از 
خاک ایران شــرایطی دارد. مهم ترین 
شرط هم این است که صادرات ذخایر 
اســتراتژیک ژنتیکی کشــور به سایر 
کشورها ممنوع اســت. روند صادرات 
نخل هم به این صورت است که کشور 
متقاضی درخواســت می دهــد و اگر 
جزء نمونه های ممنوعه نباشد باغ هایی 
خاص برای صادرات نخل مشــخص 

و نخل ها با مجوز به کشــورهایی دیگر 
فرستاده می شود. البته این صادرات با 
ارقام خاصی صورت می گیرد که قیمتی 

از آن در دسترس نیست. 
به گفته معــاون بهبــود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشــهر تاکنون مجــوز ۶00 نخل در 
باغ های دالکی برای صادرات به کشور 
قطر صادر شده اما اطالعی از نخل های 
رودفاریاب در دســت نیســت. خسرو 
عمرانی همچنین گفته است اینکه گفته 
می شود قطع درختان به جهت بی آبی 
نخل ها صادر می شود، صحیح نیست 
و صادرات هر نوع نخلی قانونی نبوده و 

برخی نخل ها قابل صادرات هستند.
سوء استفاده دالل های نخل از 
خشک سالی و ناتوانی نخلداران

گروهــی از فعالیــن اجتماعــی و 
محیط زیست ادعا می کنند که اکنون 
برخی افراد نخل های تناور و ارزشمند 
این منطقه را هدف قرار داده اند و آن را از 
مردمی که به دلیل بی آبی، توان آبیاری 
نخل های خود را ندارند، می خرند و راهی 
کشــورهای عربی جنوب خلیج فارس 
می کنند. این نخل ها که عمر آن ها بین 
15 تا 20 سال و طولشان بین 2 تا 3 متر 
است، عمدتاً از شهرستان های دشتستان 
و تنگستان خارج و از طریق بندر بوشهر 
به کشورهایی مثل کویت، امارات، عمان، 

بحرین، عربستان و ... صادر می شوند.
چون صاحبــان نخلســتان های 
منطقه رودفاریاب به دلیل خشــک 
شــدن آبشــار قدیمی این منطقه، با 

مشــکل بی آبی مواجه هستند و خطر 
خشک شــدن نخل ها، اموال آن ها را 
تهدید می کند، چاره دیگری جز فروش 
نخل های خود ندارند. بخصوص که تراز 
آب چاه های این منطقه نیز به شــدت 
پایین آمده و اساساً آبیاری نخلستان ها 
برای صاحبان آن ها به شــدت دشوار 

شده است.
با استناد به صحبت های محمدجواد 
حق شناس، فعال سیاسی و اجتماعی 
اکنون نخل های بوشــهر بیــن 2 تا 3 
میلیون تومــان قیمت گــذاری و این 
نخل ها توسط برخی افراد فعال در این 
حوزه جمع آوری و صادر می شــوند و 
برخالف صحبت های عمرانی صادرات 

این نخل ها کامالً قانونی است.
 نابودی نخل های بارور و جوان 

در خوزستان
همان طور که در ابتــدای گزارش 
هم گفته شد خشک سالی و کم آبی به 
خوزستان رسیده است. چند ماه پیش 
هم خبرهای نگران کننده ای منتشــر 
شد مبنی بر اینکه نخل های این منطقه 
به دلیل تنش آبی و عدم تأمین حق  آبه 
رو به نابودی رفته اند. کشــاورزان برای 
آبیاری نخل هــا از آب فاضالب و بعضاً 
آب شور پســاب کارخانه های نیشکر 
اســتفاده می کنند که باعث خشــک 
شدن درختان شــده و همه نخل ها در 

حال مردن هستند.
 تنــش آبــی به وجــود آمــده در 
خوزستان و نرســیدن آب مناسب به 
نخیالت شادگان باعث کاهش محصول 

و از بین رفتن نخل های بارور و جوان در 
منطقه شده است. 

به گفته مردم محلــی چیزی که 
از نخل های شــادگان مانده یک تنه 
خشک و غیرمثمر اســت که اگر هم 
ثمری بدهــد خیلی کــم و نامرغوب 
است. علتش خشک شدن رودخانه و 
برگشت پســاب های مهلک نهر مالح 
شامل پساب های کشاورزی، صنعتی 
و بیمارستانی شرق اهواز تا شهرستان 
باوی و پساب های شــیالت آزادگان و 
سه طرح نیشکر شــرق کارون است. 
همه این ها دست به دست هم داده اند 
و حدود 20 درصد از تاالب شادگان را 
تبدیل به یک دریاچه نمک از نزدیک 
نهــر بحره در اهــواز تــا خلیج فارس 
کرده اند که این دریاچه باعث شده آب 
شور ثقلی و زیرزمینی به نخلستان های 

شادگان نفوذ کند.
در حال حاضر بیــش از 2 میلیون و 
500 نفر نخل در شادگان وجود دارد که 
با توجه به شرایط خشک سالی و تنش 
آبی در معرض نابودی هســتند که اگر 
آب به آن ها نرسد، همه این نخیالت از 
بین می روند.همچنین در تنش آبی که 
اکنون با آن مواجه هستیم، حدود 7500 
نخل بارور و جوان در این شهرستان تلف 
شده اند و اگر شرایط تأمین آب مناسب 
نباشد، باید گفت که همه آن ها در معرض 
نابودی هستند، چراکه همه نخل هایی 
که امسال به منظور توســعه نخل در 
شادگان کشت شد، به دلیل تنش آبی 
خشک شده و از بین رفته است که سطح 
این محصوالت حدود 150 هکتار بود که 

به دلیل نرسیدن آب نابود شدند.
 مسئوالن کاش

 به داد کشور برسند
بی آبی و خشک سالی موضوع مهمی 
است با این حال مســئوالن مدیریت 
صحیحی برای همین تــه مانده آب 
کشــور ندارند. هر چنــد وقت یک بار 
خبرهای ناراحت کننــده ای در مورد 
نابودی منابع طبیعــی ایران به گوش 
می رسد که با واکنش های زیادی مواجه 
می شــود اما بعد از مدتی همه چیز به 
دست فراموشی سپرده می شود. زمانی 
که خاک جزیره هرمز و برخی مناطق 
دیگر کشور قاچاق می شد بسیاری از 
آن ســخن گفتند اما حاال دیگر کمتر 
کســی به آن اهمیت می دهد. نابودی 
نخل ها چه بر اثر خشک ســالی و چه 
فروش آن ها به همســایه های کشور 
مسئله مهمی است و باید به آن توجه 
ویژه نشان داد و انتظار می رود وزارت 
جهاد کشاورزی به این مسئله به عنوان 

اخطاری جدی توجه کند؛ چراکه با این 
کار، تیشه به ریشه نخلستان هایی زده 
می شود که ســابقه چند هزارساله در 
این منطقه دارند. این در حالی اســت 
که متأسفانه به جای حفظ و مراقبت 
از نخلستان ها، شــاهد رونق صادرات 
نخل در کنار صادرات خاک در جنوب 

کشور هستیم.
اکنون در منطقه ای که مزیت اصلی 
آن در طول تاریخ وجود نخلستان های 
پربار بوده است، شاهد تخریب گسترده 
نخلســتان ها و تهی شــدن منطقه از 
خرماهای باکیفیت هســتیم. این در 
حالی اســت که ما می توانیم با آبیاری 
قطره ای و اصــالح روش های آبیاری و 
کشت حتی در شرایط خشک سالی آب 
مناسبی را به نخلستان ها برسانیم. اگر 
شیوه های کشت و آبیاری اصالح شوند، 
قطعاً نخلستان های بزرگ استان بوشهر 
از خطر ریشه کن شدن درامان خواهند 
ماند. اما اکنون شاهد آن هستیم که به 
دلیل بی توجهی به اصالح فناوری های 
کشاورزی، برخی مردم ناچار شده اند 
که نخل های خود را بفروشند و همین 
مسئله در آینده ای نزدیک آمار بیکاری 
در میان کشاورزان بوشهر را به شدت 
باال خواهد برد. با توجه به این که قطع 
درختان نخل می تواند آسیبی جدی 
به آینده اقتصاد اســتان بوشهر وارد 
کند، مسئوالن استان بوشهر و وزارت 
جهاد کشــاورزی باید به این مسئله 
توجهی ویژه داشته باشند و به صورت 
جدی ورود کنند. صــادرات درختان 
نخل نیز باید تحت نظارت وزارت جهاد 
کشــاورزی و با ایجاد نخلستان های 
جدید انجام شــود، نه این که درختان 
نخل چندین ساله را به کشورهای دیگر 

صادر کنیم.

نخل های جنوب به دلیل کم آبی به کشورهای عربی صادر می شوند؛

از ایران آبادمان هیچ نمانده است

درپی درج گزارش هایی بــا عنوان »نمایش 
مبتــذل خدمتگــزاری«، »از امام صادقی ها تا 
نظامیان و بســتگان!« و »ســهم سهمیه ای ها 
سنگین تر می شود« در شماره های 924،  919 
و 912 »توســعه ایرانــی«؛ روابط عمومی دفتر 
رئیس جمهور جوابیه ای به دفتر روزنامه ارسال 
کرده است که براساس قانون مطبوعات، در ادامه 

عینا از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.
***

مدیر مسئول محترم روزنامه توسعه ایرانی
پیرو درج مطالبی در آن جریده در تاریخ های 
25 مهرماه، 5 آبانماه و 11 آبانماه 1400 و طرح 
برخی ادعاهای ناصــواب درخصوص گزینش و 
بکارگیری مدیران در دولت سیزدهم، موارد ذیل 
به عنوان جوابیه ایفاد می گردد و انتظار می رود با 
شــرایط مندرج در قانون مطبوعات، از سوی آن 

رسانه منتشر گردد.
یک – انتخاب و بکارگیــری مدیران در دولت 
ســیزدهم از باالترین سطوح که شــامل وزرا و 
معاونان رئیس جمهور محترم اســت تا سطوح 
میانی مدیریــت، با معیارهای شایسته ســاالنه 
و پس از بررســی دقیق گزینه هــای مختلف در 

کمیته های تخصصی انتصابات در دستگاه های 
دولتی صورت گرفته است. رییس جمهور محترم 
چه در دوره انتخابات و چه پس از استقرار در جایگاه 
ریاســت جمهوری همواره به شایسته ساالری 
در انتخاب مدیران تاکید کرده انــد و خود نیز در 
انتخاب همکاران شــان در کابینه همین اصل را 
مدنظر قرار دادند. چنانکه خود ایشان در مصاحبه 
تلویزیونی اخیر تبیین کردند، کوچکترین سابقه 
آشنایی و رقابت میان ایشان و برخی اعضای کابینه 
وجود نداشته است و انتخاب افراد صرفا بر اساس 

خروجی تصمیم  کمیته هــای تخصصی و اخذ 
نظرات مشورتی از افراد و مراجع گوناگون صورت 

گرفته است.
دو – بررسی اجمالی و نگاهی به سوابق اجرایی 
و تحصیلی اعضای کابینه، اســتانداران و سایر 
متخبان دولت ســیزدهم بیانگر آن اســت که 
اکثریت این افراد خــارج از گروه های مندرج در 
مطالب آن روزنامه بوده اند. با این حال متاسفانه در 
مطالب مذکور انتصابات در دولت سیزدهم به غلط 
منحصر در خاستگاه های خاص و حلقه بسته ای از 

افراد قلمداد شده است. رعایت اخالق حرفه ای و 
انصاف حکم می کند که رسانه ها از بیان چنین 
مطالب غیرکارشناسی که ریشه در واقعیت ندارد، 

خودداری کنند.
سه – شایسته ساالری در انتصابات چنان در 
متن سیاست ها و رویکردهای دولت سیزدهم حائز 
اهمیت بوده که شخص آیت اهلل رئیسی بارها در این 
زمینه سخن گفته و در این زمینه تاکید کرده اند. از 
جمله اینکه ایشان در جلسه هیأت دولت در تاریخ 
12 آبان ماه سال جاری، وزرای دولت را اینچنین 
مورد خطاب قرار دادند: شایسته ساالری در دولت 
سیزدهم نه یک شعار که مبنای عمل است. لذا اگر 
انتقاد صحیحی به یک عملکرد یا انتصاب شما وارد 

شده، سریعا اصالح کنید.
ایشان در همان جلسه در تبیین میزان تقید 
دولت به اصل شایسته ساالری اذعان داشتند: در 
دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح 
عالی عالوه بر اســتعالم از مراجع اطالعاتی، از 
مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان 

محاسبات نیز استعالم افراد اخذ شده است.
چهار – در گفتمان دولت سیزدهم، نه عضویت 
در حزب و جناح سیاسی خاص و نه تحصیل در مرکز 

آموزشی معین، هیچ کدام شرط اعطای مسئولیت 
نیست. در این دولت مطابق با نگاه اعالمی رییس 
جمهور محتــرم؛ مردمی بــودن، انقالبی بودن، 
کارآمدی و برخورداری از روحیه ضدفساد شرط 
بکارگیری مدیران اســت و هر چهره ای که با هر 
اندیشه سیاسی در این چارچوب امکان خدمت در 
دولت سیزدهم را دارد. تداوم حضور افرادی از دولت 
پیشین – از باالترین سطوح تا سطوح میانی – در 
ساختار دولت مردمی گواه روشنی بر تسری چنین 
نگاهی در انتصابات دولت سیزدهم است. در نگاه 
دولت ســیزدهم دولت متعلق به همه ملت ایران 
است. بکارگیری کم سابقه جوانان در موقعیت های 
مدیریتی خرد و کالن مهم ترین گواه نگاه جدید و 
دقیق دولت برای بکارگیــری همه ظرفیت های 

کشور در شرایط خطیر کنونی است.
پنج – دولت ضمن استقبال از همه انتقادات 
رسانه ای، بر تعامل مســتمر با اصحاب گرانقدر 
رســانه تاکید دارد و حکمرانی انقالبی، کارآمد و 
مردم پسند را بدون همراهی و همدلی رسانه ها 
ناممکن می داند. در عین حال از تالشگران عرصه 
قلم انتظار دارد ضمن رعایت انصــاف، از ظن و 
گمان های نادرست و تحلیل های غیرکارشناسی 
منتــج از اطالعات غلــط بپرهیزند و از بســط 
انگاره  های غیرمنصفانــه درباره دولت در فضای 

جامعه و افکار عمومی خودداری کنند.
با تشکر
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور

  پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به »توسعه ایرانی«:
انتخاب مدیران با معیارهای شایسته ساالرانه صورت گرفته است

در فیلم غم انگیز منتشره 
در فضای مجازی، یک 

لودر به جان درختان نخل 
افتاده است و آن ها را از 
ریشه بیرون می کشد. 

صدای فردی که در حال 
فیلم برداری است توضیح 

می دهد که »نهم آبان 
1400 و چهارمین مرحله 

از درآوردن نخل های 
روستای »رودفاریاب« و 

فروش آن ها به کشورهای 
عربی است«
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ریحانه جوالیی

پلیس فتا هشدار داد:
 کاله برداری باعنوان

 »سهمیه سوخت جبرانی«
معــاون اجتماعی 
پلیس فتــا ناجــا از 
مسدود شدن تعدادی 
سرشــماره مترصــد 
کاله بــرداری با عنوان 

»دریافت سهمیه سوخت جبرانی« خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی گفت: 
پس از اختالل به وجود آمده در سامانه توزیع سوخت، 
مسئوالن کشوری از ارائه سهمیه سوخت جبرانی 
سخن به میان آورده اند که این موضوع همانند سایر 
موضوعات از قبیل ثبت نام یارانه، ســهام عدالت، 
کد بورسی و ...  دســتاویز مجرمان سایبری برای 

کاله برداری از شهروندان شده است.
او افزود: افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، 
مردم را به سایت ها و لینک های جعلی برای ثبت نام 
»سهمیه سوخت جبرانی« هدایت می کنند و از این 
طریق اطالعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به 

سرقت می برند.
    

کدام استان ها بیشترین مراجعه 
نزاع به پزشک قانونی را دارند؟

آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی 
از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل 
شــده )حدود 40 درصد کل معاینات شش ماهه 
1400( و ساالنه بیش از نیم میلیون مورد از ارجاعات 

سازمان را به خود اختصاص می دهد.
به گزارش خبرآنالین، بنابر اعالم پزشکی قانونی 
کشور تعداد مراجعین نزاع برحسب جمعیت، در 
اســتان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و 
زنجان بیشترین و اســتان های هرمزگان و بوشهر 

کمترین تعداد را داشته اند.
در این مدت اســتان های تهــران با 51 هزار 
و 120، خراســان رضوی با 30 هــزار و 171 و 
آذربایجان شرقی با 24 هزار و 119 نفر بیشترین 
و استان های بوشــهر با 1۶77، ایالم با 1979 و 
خراســان جنوبی با 2519 نفــر کمترین آمار 

مراجعان نزاع را داشته اند.
    

 روزانه ۲ هزار سقط جنین 
در کشور؛ ساالنه ۷۰۰ هزار مورد 

رئیس کمیسیون 
ویژه جمعیت و تعالی 
خانواده می گوید روزانه 
در کشــور نزدیک به 
دو هزار ســقط جنین 

صورت می گیرد.
به گزارش خبرآنالین، امیرحســین بانکی  پور 
با اشاره به آمار ساالنه 700 هزار مورد سقط جنین 
بیان کرد: آمار سقط جنین در کشور عجیب وغریب 
و وحشتناک است. »ماده 9 از قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده برای مدیریت سقط  ها در نظر 
گرفته شده است. ما پیش  بینی می  کنیم با این طرح 
و تبدیل شدنش به قانون بشود جلوی سقط جنین  ها 

را حدود 20 تا 30 درصد گرفت.«
    

افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونایی
بر اســاس اعالم اپلیکیشــن ماســک، تعداد 

شهرهای قرمز کرونایی در کشور افزایش یافت.
به گزارش فارس، در حال حاضر 29 شهرستان 
در وضعیت قرمز، 112 شهرســتان نارنجی، 221 
شهرستان زرد و ۸۶ شهرســتان در وضعیت آبی 

قرار دارند.
شرایط در بســیاری از نقاط کشــور ناپایدار 
اســت. کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی 
باعث افزایش تعداد مبتالیان و شــهرهای قرمز 

شده است.
    

هشدار به کوهنوردان 
کوالک و احتمال وقوع بهمن در 

ارتفاعات شمال تهران و دماوند
ســـی  شـنـا ا هـو
کوهستان فدراسیون 
کوهنــوردی دربــاره 
کوهنــوردی در آخر 
هفته، اطالعیــه ای را 
صادر کرد.به گزارش اعتمادآنالین، ارتفاعات تهران 
برای کوهنوردی در آخر هفته مناســب نخواهد 
بود. هواشناسی کوهســتان در اطالعیه ای اعالم 
کرد: در روزهای پنج شــنبه)به ویژه عصر و شب( 
و جمعه، بانفوذ و فعالیت ســامانه بارشی و ریزش 
هوای سرد عرض های شمالی، شرایط برای وزش 
باد)شدید( و مه آلودگی، به تناوب بارش برف در قله ها 
و خط الرأس ها و وقوع رگبار و رعدوبرق در دامنه ها 

فراهم می شود.

از گوشه و کنار

جوابیه


