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خرمآباد -مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری اســتانداری لرســتان گفت:
 ۶۹واحد تولیدی ،صنعتی در لرستان همچنان در تملک بانکهای عامل قرار دارند.
به گزارش ایســنا ،محمد جناب گفت :تا ســال  ۱۳۹۶تعداد  ۱۱۰واحد تولیدی ،صنعتی
استان در تملک بانکها بودند.
وی عنوان کرد :با تالش مســئوالن اســتان ،ســرمایهگذاران و همکاری بانکهای عامل
هماکنــون  ۴۱واحــد تولیــدی ـ صنعتی از تملک بانکها خارج شــده و بــه چرخه تولید
بازگشــتند .مدیرکل دفتر جذب و حمایت از ســرمایهگذاری استانداری لرستان تصریح
کرد :همچنان  ۶۹واحد تولیدی ـ صنعتی در تملک بانکهای عامل استان قرار دارند.

یادداشت

خارج شدن  ۴۱واحد تولیدی در لرستان از تملک بانکها

خبرنگار

گلســتان پایلــوت «گردشــگری
کشــاورزی» شــد .ایــن اســتان از یــک
ســو به کویر میرسد .از ســوی دیگر در
حالــی که بــه جنگلهــای کوهســتانی
تکیــه داده دامــن بــه ســاحل آبــی
خزر(کاسپین) میکشــاند .همزیستی
اقلیــم کویــری ،کوهســتانی ،جنگلــی
و دریایــی در شــمال ایــران میشــود
جغرافیای هزار رنگ گلســتان .تفاوت
ارتفــاع هم شــکل دیگری به گلســتان
داده اســت .جنگلهــای انبــوه پهــن
بــرگ آن از ارتفــاع کمتــر از 1500
متر شــروع میشــود به ارتفاع بیشــتر
از  1500متــر میرســد .کوهپایههــا
و جلگههــا بــا مــزارع گیاهــی رنــگ
میگیرد .شــمالش را گیاهــان مرتعی
اســتپی بــه مــرز ترکمنســتان وصــل
میکنــد .درختان ســوزنی بــرگ ارس
و ســرخدار هم مرز جنوبی گلســتان را
مشــخص میکند .همیــن جغرافیای
شــگفت انگیز باعث شــده تا گلســتان
پایلــوت کشــاورزی مزرعه شــود .پاییز
رنگ ریز و برگ ریز آن هم آذر امسال
میزبان کارشناســان گردشگریمزرعه
 31اســتان کشور شــد .این کارشناسان
هــم از نزدیک مــزارع مختلف مســیر
گردشــگری کشــاورزی گلســتان را
تماشــا میکننــد و هم تجربیــات خود
را بــه اشــتراک میگذارنــد .برگــزاری
کارگاههــای تخصصــی نخســتین گام
اولیــن همایــش ملــی «گردشــگری
مزرعه» در گلستان است.
«محمــد قاســمی» مدیــرکل دفتر
توســعه گردشــگری داخلــی کشــور
بــه «ایــران» میگویــد« :ایــن روزهــا
توریســتها بهدنبــال گردشــگری
تجربهگرا هستند .بسیاری از کشورهای
جهان به این نتیجه رسیدهاند که دیگر
محصوالت کالســیک نظیر مکانهای
تاریخی و فرهنگی به تنهایی جوابگوی
نیــاز بشــر تجربهگــرا نیســت .آنهــا به
سمت تجربه فرایند زندگیهای بومی
مثل پخــت غــذا ،چیــدن محصوالت
ارگانیــک ،تماشــای تربیــت حیوانات
اهلی ،دام و طیور رفتهاند».
بهگفته قاسمی صنعت گردشگری

ایران در ایران

رشت  -معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن گفت :بوقلمون با
توجه به کلسترول پایین در برخی از خانوارها جایگزین گوشت قرمز شده است.
بهگــزارش ایســنا حجــت علیاکبرنژاد با بیــان اینکه گیــان رتبه اول صنایع باالدســتی
بوقلمون را در کشــور دارد ،اظهار کرد :گوشــت بوقلمون با داشــتن پروتئین ،ویتامین و
امالح باال و نیز کلسترول پایین جایگزین گوشت قرمز در سبد غذایی برخی از خانوارها
قرار گرفته است .وی افزود :الهیجان شهرستان قطب گیالن در پرورش جوجه بوقلمون
است و شهرستانهای شفت و رشت در رتبه بعدی قرار دارند .علیاکبرنژاد خاطرنشان
کرد :پیشبینی میشود ،تولیدکنندگان گیالنی تا پایان سال ۱۸۰۰ ،تن گوشت بوقلمون
بــه بازارهــای مصــرف عرضه کننــد .وی تصریــح کــرد :در هــر دوره پــرورش ۹۳هزار و
۲۰۰قطعه جوجه بوقلمون در گیالن پرورش داده میشود و هم اکنون  ۱۷واحد پرورش
بوقلمون در گیالن فعال اســت .مدیر امور دام و طیور ســازمان جهاد کشــاورزی استان
گیــان ادامه داد :خانوارهای روســتایی گیالن در جوار خانههــای خود همواره بوقلمون
و ســایر ماکیان بومی را پرورش میدهند و از این راه درآمد خوبی نصیبشان میشود.
وی افــزود :اخیــراً در قالــب طرح مشــاغل خانگــی تعداد بیشــتری از افراد بــه پرورش
بوقلمون پرداختهاند و زنان روستایی گیالن در این خصوص نقش پررنگی دارند.

زهرا کشوری

نیم ëëبراساس تفاهمی که بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی انجام گرفته مجوز گردشگری مزرعه قرار نیست
نگاه به دخل وتصرف و ساخت و ساز سازه های دائمی گردشگری در مزارع منجر شود
بهدنبــال ایجــاد محصــوالت نوظهــور
بــا اتــکا بــر تجربهگرایــی و اســتفاده از
قابلیت بــرون شــهری در محیطهای
عشــایر و روســتایی اســت .ایــن نــوع
گردشــگری بــه گفتــه او ورای توجــه
بــه معــاش جوامــع محلــی بهدنبــال
حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع
طبیعی است .محیط زیست شکننده
امروز ایران هم بشدت نیازمند چنین
نــگاه و توجهــی اســت .او گردشــگری
مزرعــه را ارزش افزوده جوامع محلی
کشــاورز و دامــدار امــروز میدانــد و
میگویــد« :گردشــگر بــا پرداخت یک
مبلــغ میتوانــد از مــزارع مختلــف
اســتان بازدید کند ،محصوالت مزارع
را مســتقیم خریــد کند و بــا اقامت در
مزارع غذاها و نوشیدنیهای محلی را
بخورد و بنوشد ».او گردشگری مزرعه

را یکــی از ســریعترین راههــای ایجــاد
شغل و درآمدزایی میداند و میگوید:
«در مســیر گردشگری مزرعه نیازی به
ســاخت هتل یا ایجاد راه نیست .همه
امکانــات بــرای گردشــگر تجربهگــرا
وجــود دارد .او شــاهد فراینــد تولیــد
محصــوالت دامی و کشــاورزی اســت.
در مــزارع اقامت مییابــد و از نزدیک
بــا زندگی روســتایی و عشــایری آشــنا
میشــود ».بــه گفته قاســمی داســتان
صدور مجوز مزارع گردشگری از توافق
ســال گذشــته وزارت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی بــا وزارت
جهاد کشاورزی شروع شد .کارشناسان
دو وزارتخانــه دســتورالعمل صــدور
مجوز گردشگری کشــاورزی را نوشتند
و به اســتانها ابــاغ کردند .براســاس
آمارهــای قاســمی تاکنــون نزدیک به

 50مزرعه گردشگری مجوز گرفتهاند.
او میگوید« :پیش از این فرایند صدور
مجــوز دســتی بود کــه باعث زمــان بر
شدن این رویه میشد اما خوشبختانه
یک هفته است که صدور مجوز مزارع
گردشــگری «ســامانه محــور» شــده
است .متقاضیان میتوانند با مراجعه
به ســایت «جانــا» درخواســت صدور
مجوز کنند.
ëëچــرا گلســتان پایلــوت گردشــگری
مزرعه شد؟
شــرق گلســتان را درختــان راش،
توســکا ،افــرا ،آلــوکک ،بارانــک،
ملــج ،نمــدار ،شــیردار ،ون و گــردو
آراســتهاند .از  ۱۳اقلیم شــناخته شده
در جهــان ،گلســتان به تنهایی هشــت
اقلیــم معتــدل مرطــوب ،معتــدل
مدیترانهای ،معتدل خشک ،معتدل

کوهســتانی ،سرد کوهســتانی ،خشک
سرد ،نیمه خشک و خشک را در خود
جــای داده اســت .براســاس آمارهای
محیطزیســت طبیعــت گلســتان
میزبــان هزار و  700گونه گیاهی اســت
کــه  24درصــد کل گونههــای گیاهــی
کشور میشــود 81 .گونه از پستانداران
در گلســتان زیســت میکننــد کــه 52
درصد کل پستانداران کشور را تشکیل
میدهنــد 64 .درصــد تمــام پرندگان
کشــور هم در اکوسیســتمهای خشک،
دریــا و جنگلــی گلســتان النــه دارنــد.
همیــن تنوع اقلیمی به گفته قاســمی
پیشــگامی در گردشــگری مزرعه را به
گلســتان میدهد .در گلستان میشود
بــه تماشــای تربیــت شــتر در کویــر
نشست ،دل به بازی یال اسبها و باد
در مراتــع و جنگلهای گلســتان داد و

کرونا و گرما آمار بیکاری را در «تهران کوچک» افزایش داده است

30هزار فرصت شغلی در هرمزگان ایجاد میشود
زهره توکلی
خبرنگار

هرمزگان از اســتانهایی است که عالوه بر
مشــاغل پایــدار ،تنوع مشــاغل فصلی در
آنها نمود بیشــتری دارد ،چرا که بواســطه
موقعیت جغرافیایی ،شرایط آب و هوایی
و بنــدری بــودن ،مشــاغل خاصــی نظیــر
پــرورش میگو ،صیادی و ...کــه جزو حوزه
کشــاورزی میشود ،در این استانها ایجاد
شده اســت.وجود تنوع در مشاغل فصلی
این استان موجب شده که شمار زیادی از
شــهرهای دیگر کشــور برای کسب درآمد
و یافتــن شــغلی هرچنــد موقــت بــه این
استانها سفر کنند.
مدیرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
هرمــزگان بــا بیــان اینکــه آمــار دقیقــی
از مشــاغل فصلــی و ثابــت در اســتان
هرمــزگان وجــود نــدارد و آنچــه گفتــه
میشــود بــر اســاس برآوردهــای آمــاری
برگرفته از سرشماریهاســت ،به «ایران»
میگویــد :بیشــترین مشــاغل فصلــی و
موقــت در اســتان به حوزههای کشــاورزی
نظیر آبزی پــروری ،صید و صیــادی و نیز
کشتهای ســنتی صیفی جات ،خرما و...
مربوط میشود.
هــادی ابراهیمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه
بیشترین مشاغل در استان شامل مشاغل
پایدار میشود ،میافزاید :مشاغل مربوط
به حوزه حمل و نقل ،صنایع فوالد ،نفت
و پتروشــیمی که صنایع بزرگی هستند ،از
جمله مشاغل پایدار محسوب میشوند.
وی بــا اعــام اینکــه براســاس
برنامهریزیهــای انجام شــده قرار اســت
امسال 30هزار فرصت شغلی ایجاد شود،
تصریــح میکنــد :از آنجــا کــه هرمــزگان،
اســتانی تجاری اســت و بیش از 60درصد
تجارت کشور در این استان انجام میشود
لــذا بیشــترین مشــاغل در ایــن اســتان
در حــوزه تجــارت و حملونقــل بنــادر
بخصــوص در بخــش خدمات آنهاســت.
این مسئول اضافه میکند :برخی از کسب
و کارها در این استان نیز براساس سرمایه

گذاریهــای کالن در شــرکتهای نفتــی
و فوالد ایجاد شــده اســت کــه کمتر تحت
تأثیــر تحوالت اقتصــادی قــرار میگیرند.
بخــش دیگری هــم پیمانــکاران هســتند
کــه در پروژههــای عمرانــی و راهســازی و
ساخت و ساز مشغول ب ه کار هستند.
رئیــس مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی هرمــزگان بیــان کــرد در همــه
جــای دنیــا شــهرهای بنــدری ،شــهرهای
ملــی و فراملی محســوب میشــوند چون
ســرمایه گذاریهــای کالنــی در اســکلهها
صورت میگیــرد و صاحبان آن کاالها نیز
لزومــاً بومی آن مناطق نیســتند و ممکن
است از شهرهای دیگر وارد شده باشند.
ابراهیمی با اشــاره به اینکــه هرمزگان
جــزو اســتانهای مهاجرپذیــر اســت و
در ایــن زمینــه رتبــه هفتــم کشــوری را
دارد ،میگویــد :در ســالهای  90تــا 95
در مجمــوع 65هــزار نفــر بــرای مشــاغل
مختلــف وارد اســتان هرمــزگان و 47هزار
نفر از این استان خارج شدهاند و بیشترین
مهاجرانــی کــه برای فعالیت در مشــاغل
مختلــف وارد اســتان شــدهاند بــه ترتیب
از اســتانهای فارس ،کرمــان ،تهران و در
مراتــب بعــدی از خوزســتان ،اصفهــان و
سیستان و بلوچستان بوده است.
ابراهیمــی بــا اعــام اینکــه حــدود
20درصد مشاغل استان هرمزگان فصلی
اســت ،میافزاید :برخی از مشــاغل نظیر
مشــاغل ســاختمانی و کشــاورزی ســنتی
در ایــن اســتان تحــت تأثیــر آب و هــوا و
در فصــول گــرم ســال بهدلیــل گرمــای
شــدید کاهــش مییابــد و به جــای آن در
فصلهــای دیگــر ســال کــه اســتانهای
دیگر کشــور سرد اســت ،فعالتر میشود.
بنابراین بســیاری افراد از استانهای دیگر
کشــور در این فصــول با هــدف کاریابی به
هرمــزگان میآینــد بــه همین دلیــل این
اســتان همیشــه در زمینه نیروی انســانی،
نرخ مشــارکت باالیی داشــته بهطوری که
این نرخ در هرمزگان از متوســط کشــوری
باالتر بوده است.

وی میافزایــد :بیشــتر افــراد شــاغل
در مشــاغل فصلــی بخصــوص در زمینــه
صیادی و کشاورزی بومی هستند و آنهایی
کــه از اســتانهای دیگــر وارد هرمــزگان
میشــوند بیشــتر در بخــش خدمــات
حوزههــای تجــاری و ســاختمانی نظیــر
حملونقــل و ...در اســکلهها مشــغول به
کار خواهند شــد چون جزو مشــاغل ساده
تری اســت همچنین فصلی هم نیستند و
جزو مشاغل پایدار هستند.
ایــن مســئول در خصــوص ســهم
بومیهــای اســتان در مشــاغل ثابــت
میگوید :یکی از مشکالت در استان بحث
مهارت آموزی اســت ،چرا که در بســیاری
از بخشهــای فنــی و تخصصی مشــاغل
از قدیــم االیــام از نیروهــای متخصــص
اســتانهای دیگر اســتفاده میشــد اما در
چنــد ســال اخیــر بهدلیــل پیگیریهــای
مســئوالن اســتانی و قوانیــن ســعی شــده
ســهم بومیهای استان از اشــتغال پایدار
افزایش یابد.
وی درصــد نســبی اشــتغال افــراد
غیربومــی و بومی اســتان در حوزه صنایع
و فــوالد را  30بــه  70درصد اعالم میکند
و میافزاید :از آنجا که هرمزگان ،اســتانی
بــا کارکــرد ملــی اســت لــذا از اســتانهای
دیگر نیــز بــرای کار وارد این اســتان بویژه

چشم به شکوه پلنگ ایرانی دوخت.
«یاســر قندهــاری» ،معــاون
گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان
دربــاره نخســتین همایــش ملــی
گردشــگری مزرعــه بــه «ایــران»
میگوید« :این همایش سوم و چهارم
آذر ماه میزبان کارشناسان و مسئوالن
گردشــگری کشاورزی اســت ».بهگفته
قندهــاری ،گلســتان  105متقاضــی
ایجــاد مزرعــه گردشــگری دارد کــه
تاکنــون  15پروانــه بهرهبــرداری برای
این مزارع صادر شده است .قندهاری
گردشــگری مزرعــه را مســیری بــرای
رســیدن به توسعه پایدار میداند .وی
گفت :محیطزیست ارزشمند گلستان
بسیار شکننده است .هم از سوی سیل
تهدیــد میشــود هــم زلزلــه و رانــش
زمین .فرسایش خاک نیز در آن بسیار
باالست.
قندهاری فعالیت اصلی صاحبان
مــزارع گردشــگری کشــاورزی را
دامــداری و کشــاورزی میداند وتأکید
میکنــد کــه گردشــگری مزرعــه یــک
فعالیت مکمل اســت که بــه افزایش
درآمد جوامع محلی منجر میشود .او
خبر از صدور اولین پروانه گردشــگری
کشــاورزی در گلســتان در طــول ایــن
همایــش ملــی میدهــد و میگویــد:
«اقامــت گردشــگران ضمــن ایــن که
در مــزارع انجــام میگردد امــا در کنار
آن اکوکمپهــای چادری و ســازههای
موقــت نیــز بــرای گردشــگران ایجــاد
یشود».
م 
براســاس تفاهمــی کــه بیــن
جهــاد کشــاورزی و میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی انجــام
گرفتــه مجوز گردشــگری مزرعــه قرار
نیســت بــه دخل وتصــرف و ســاخت
و ســاز ســازههای دائمــی گردشــگری
در مــزارع منجر شــود .این مســأله در
طــرح روســتاهای هــدف گردشــگری
وخانههــای بومگــردی در ســالهای
گذشته اتفاق افتاد .برخی از واحدهای
بومگــردی و روســتاها از هــدف اصلی
خــود کــه حفاظــت از محیط زیســت،
طبیعت و تاریخ بود دور و خود عامل
تخریب محیط زیست شدند.

 ۱۰۰نفر از نخبگان مقیم خارج از کشور
به استان فارس بازگشتند

ایرنا

رتبه اول گیالن در صنعت پرورش بوقلمون

سفر به هشت اقلیم جهان در مزارع گردشگری گلستان

عکس ها :ایرنا و خبرگزاری میراث آریا

تجمع شهرکردیها در مخالفت با طرحهای انتقال آب

شهرکرد -شماری از مردم چهارمحال و بختیاری در مخالفت با طرحهای انتقال آب از
این استان در میدان امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد تجمع برگزار کردند.
بهگــزارش ایرنا ،تجمعکننــدگان علت این تجمع خود را مخالفــت با طرحهای انتقال
بین حوضهای آب اعالم کرده و خواستار پایان دادن به آن هستند .مهمترین طرحهای
مورد اشاره تجمعکنندگان در شهرکرد در خصوص طرح انتقال آب از طریق تونل گالب
و حفر تونل بهشــتآباد اســت که خواهان توقف آن هســتند .همچنین صدا و ســیمای
مرکز چهارمحال و بختیاری شــبکه جهان بین اقدام به پوشش زنده بخشهایی از این
تجمــع مردم کــرد .پیــش از ایــن نیز
عصر سیام آبانماه و صبح روز یکم
آذرمــاه تجمعــی از ســوی تعــدادی
از مــردم در مقابــل اســتانداری
چهارمحال و بختیاری صورت گرفته
بود .چهارمحال و بختیاری سرچشمه
رودخانههــای زاینــدهرود ،کارون و
بخشی از دز است و افزایش یا کاهش
بارشهــا در این اســتان ،اســتانهای
خوزســتان ،اصفهــان و فالت مرکــزی را تحت تأثیر خــود قرار میدهــد .هماکنون ۹۶.۱
درصد مســاحت چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی اســت و این موضوع بر افت
ذخایر آب زیرزمینی این استان بشدت تأثیر گذاشته است.
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اولین مجوز گردشگری کشاورزی در گلستان صادر شد

مطالبات کشاورزان اصفهان و آینده زایندهرود
کشاورزان اصفهان توانستند هزاران نفر از مردم اصفهان
را در تجمعــی مســالمتآمیز و منظم گردهــم بیاورند تا
بــرای زاینــدهرود مطالبــات مدنــی درخواســت کنند .طی
ســالهای گذشــته میتــوان موفقیتها و اثربخشــیهای
مطالبــات مدنــی کشــاورزان اصفهــان را در جلوگیــری از
سروش طالبی
پژوهشگر آب
اجــرای طرحهای جدید بارگذاری بر منابع آب زایندهرود،
و توسعه
ســاماندهی رودخانــه ،توزیــع عادالنــه آب بیــن غــرب و
شــرق اصفهان و جبران مالی حقوق از دســت رفته کشــاورزان مشــاهده کرد .کشاورزان
توانســتند وظایفــی را که به طور ســنتی در انحصــار دولت بود ،متقبل شــوند و به خوبی
از عهدهاش بربیایند .شــاید مهمترین دســتاورد حرکت کشــاورزان این بود که نشان داد
دولــت نمیتوانــد تا ابد بر تصمیمگیریهای آب تســلط داشــته و هیــچ دلنگرانیای از
تبعات اقداماتش نداشــته باشد .شــرایط اجتماعیای که در کارون ،کرخه ،هلیلرود ،کر
و سفیدرود نیز نزدیک است.
امــروز این پرســش در ســطح جامعه مطرح اســت کــه چطور میشــود تجمعی بزرگ
برگزار کرد و به جای مقابله ،حتی پوشــش رســانهای نیز از آن بشــود؟ باید پاسخ داد که
این وضعیت حاصل ارتقای آگاهی کشاورزان و چانهزنی و مطالبه مستمر از دولت برای
اثبات حقانیت خودشــان است .کنش کشاورزان مطابق میل دولت نبوده ،بلکه بخشی
از دولــت را ملزم به همراهی کرده اســت .اکنون کشــاورزان اصفهانــی در موقعیتی قرار
گرفتهاند که نقشی تعیینکننده در مناسبات زایندهرود برعهده دارند .تصویر کشاورزان
مظلوم گذشته ،اکنون به گروههایی منسجم و توانمند که تکالیف دولت را تعیین کرده و
خواستهشان را نیز محقق میکند ،تغییر پیدا کرده است .موقعیت جدید و پارادوکسیکال
کشــاورزان اصفهانی که در آن هم از حقوق آب خود محرومند و هم بازیگر قدرتمند در
این مسأله هستند ،الزامات جدیدی نیز برای مواجهه با آنها به وجود میآورد.
اولین وظیفه مربوط به جامعه مدنی و ســایر ذینفعان حوضه زایندهرود اســت .قدرت
کشاورزان نباید دور از نگاهی انتقادی باشد و مظلومیت آنها نباید توجیهی برای پذیرش
بــی چــون و چرای گفتمان آنها باشــد .روایت غالب کنونی از زایندهرود آن چیزی اســت
که تحت تأثیر مطالبات کشاورزان برساخت شده است .در این گفتمان عامل به وجود
آمدن مسأله زایندهرود تخصیصهای دولتی است (که عمدتاً اشاره به استانهایی غیر
از اصفهان و مصارفی غیر از کشاورزی دارد) و راهکار نیز تعهد دولت به تأمین آب برای
تخصیصهایی است که بدون توجه به موجودی آب صادر کرده است .این روایت اکنون
مــورد حمایــت دولتمردان ،شــهروندان و حتــی فعاالن زیســتمحیطی اصفهانی قرار
گرفته اســت .اما به بســیاری از تعارضــات ذاتی و واقعیتهای زاینــدهرود در این روایت
توجهی نمیشود .در این گفتمان اگر چه بر حقوق کشاورزان تمرکز میشود ولی حقوق
بسیاری از مطالبات ذینفعان خاموش همچون تاالب گاوخونی ،حق جریان زایندهرود،
اضافه برداشت از آبخوانها (و به تبع آن فرونشست) و حقوق کارون و سرشاخههایش
به درستی طرح نمیشود و به مصارف زیاد آب در کشاورزی مناطقی از استان اصفهان
در باالدست یا حاشیه شرقی اصفهان نیز بیتوجه است .از آن مهمتر ،پاسخ صحیحی
نمیدهــد کــه منابــع امکانپذیر بــرای تأمین آب (با فــرض نادیده گرفتــن چالشهای
عظیــم اجتماعی ،سیاســی ،اقتصادی و فنی اجــرای آنها) چه بخشــی از تقاضایی را که
تحت عنوان تعهدات تأمین نشده دولت مطرح میشود ،جبران میکند؟
از ســوی دیگر با وجود دستاوردهای ارزنده حرکت کشاورزان ،گمان میکنم باقی ماندن
بر مناسبات فعلی و پذیرش بیچون و چرای گفتمان آنها ،اکنون دیگر موجب بنبست
و عدم پیشــرفت در مســائل آب زایندهرود میشــود .زایندهرود نیازمند تنوعبخشــی به
مسألهشناسی و ایدههایی برای راهکار است.
اما ذینفعان استان اصفهان تحت تأثیر مطالبه کشاورزان ،روایتی واحد را تکرار میکنند.
مهمتریــن دلیــل ایــن وضعیت ،دولتی اســت کــه اگرچه قــدرت چندانــی در مدیریت
زاینــدهرود نــدارد ،امــا حاضر نیســت از وعــده دادن و تصاحب نقش منجــی زایندهرود
کوتاه بیاید .در چنین وضعیتی دولت باید انتظار جامعهای را داشته باشد که در مقابل
(دولت) توقع واحدی را مطالبه کند که پول و آب بیاور و ما نظارهگر میمانیم تا زایندهرود
احیا شود؛ توقعی که حتی در صورت تحقق ،نه تمامی دارد و نه منتج به جریان دائمی
زایندهرود میشود .در صورتی که احیای زایندهرود در شرایط حضور نهادهای اجتماعی
قوی ،باید از مسیر سپردن نقش و مسئولیت و پاسخگویی به خود جامعه و تسهیلگری
دولت صورت بگیرد.
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بندرعباس میشوند.
ابراهیمی ادامه میدهد :هرمزگان نیز
به نوعی تهران کوچک است یعنی تعداد
بومیها و غیربومیها مشــخص نیســت،
چــرا که بســیاری از ســاکنان آن متولد این
استان نیســتند اما دهها ســال است که در
این استان سکونت دارند و مشغول به کار
هســتند لذا فقط بر اســاس تعریف دقیق
بومی و غیربومی بودن افراد میتوان آمار
دقیق و درستی در این زمینه داد.
رئیــس مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی هرمزگان درباره میزان ســاالنه
اشــتغالزایی مشــاغل فصلــی و پایــدار در
هرمــزگان میگوید :اگر منظور از مشــاغل
پایدار ،مشاغلی است که نیروهای انسانی
آن بیمــه تأمیــن اجتماعــی میشــوند،
تعــداد بیمــه شــدگان امســال در اســتان
هرمزگان نســبت به ســال گذشــته حدود
4هــزار نفــر افزایــش داشــته اســت امــا
همچنــان نــرخ بیــکاری اســتان در کشــور
باالســت و در رتبههــای نخســت کشــوری
قــرار دارد کــه یکــی از دالیــل آن بهدلیــل
کرونــا بــوده و دلیل دیگر این اســت که در
ماههای گرم ســال بهدلیــل وضعیت آب
و هوایی اســتان ،بیــکاری افزایش مییابد
و در فصول ســرد ســال وضعیت اشتغال
بهتر میشود.

شیراز -رئیــس بنیاد نخبگان استان فارس گفت :طی سه
سال گذشته حدود  ۶هزار نفر از نخبگانی که مقیم خارج
از کشــور بودند ب ه کشــور بازگشتند و در اســتان فارس هم
شاهد حضور  ۱۰۰نفر از این نخبگان بودهایم.
بهگــزارش ایرنــا ،حبیب شــریف ،اظهار کــرد :در حال
حاضــر بهرهگیری از پتانســیل و ظرفیت نخبــگان ایرانی
خارج از کشــور در دســتور کار قرار گرفته اســت و امکانات
مختلف در اختیار آنها قرار داده میشود.
رئیس بنیاد نخبــگان فارس ادامه داد :نبود اشــتغال
موجــب نقل مکان و مهاجرت برخی از نخبگان از شــهر،
اســتان و حتی کشــور میشــود و نیاز اســت که نمایندگان
مجلــس و متولیــان امر تمام تــاش خود را بــرای ایجاد
اشــتغال جهــت بهــره بــردن از ظرفیــت اســتعدادهای
برتــر در کشــور بــهکار بگیرنــد.وی عنــوان کرد :متأســفانه
بیشــتر خیرین نگاه سخت افزاری دارند .برای حمایت از
نخبگان نیاز به ســرمایهگذار خطرپذیر داریم .اما بهدلیل
عدم جــذب ســرمایهگذار و خالی بودن جای پشــتیبانان
بســیاری از نخبــگان مــا بــه تهــران و اصفهــان مهاجرت
کردند.
شــریف اضافه کرد :بودجهای که سال گذشته از سوی
مجلــس بــه بنیاد ملــی نخبگان کشــور تخصیــص یافت
حدود  ۸۰میلیارد تومان بوده اســت .برای بنیاد نخبگان
فــارس بودجــه اندکی در نظــر گرفته بودند کــه این بنیاد
تاکنــون یک چهــارم بودجــهای را که در نظر گرفته شــده
بــرای اســتان فــارس دریافــت کــرده اســت .البتــه جوایز
تحصیلی و حقوق کارکنان مستقیماً از بنیاد ملی نخبگان
یشود.
پرداخت م 
وی با بیان اینکه از زمان تشــکیل بنیاد نخبگان استان
فــارس تاکنــون حدود پنــج هزار نفــر تحت پوشــش این
بنیــاد قــرار گرفتنــد ،گفت :بنیــاد ملی نخبگان کشــور نیز
ساالنه حدود  ۳۰۰۰نفر از جوانان نخبه در کشور را که اکثر
آنها دانشــجو هستند تحت پوشــش قرار میدهد و نحوه
گزینش از اســتانها این اســت که از بین دانشجویان رتبه
باال انتخاب میشــوند و جوایزی در حوزههای مختلف با
هدف توانمندسازی این نخبگان به آنها اهدا خواهد شد.
او گفــت ،بــرای اطــاع از شــرایط همــکاری بــا بنیــاد
نخبــگان و شــرایط اســتفاده از جوایــز بــه ســایت www.
 bmn.irمراجعــه شــود.وی ادامــه داد :بــرای کســب این
جوایز فضای رقابتی وجود دارد و این جوایز یک بورســیه
تمامعیار محسوب میشــوند .جایزه «شهید احدی» نیز
بــه افرادی اهدا میشــود که در کارشناســی ارشــد بتوانند
درجه مناســبی دریافت کنند و بدرخشــند و بدون آزمون
سراسری دکتری به مقطع باالتر میروند.

