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مریم شــکرانی: «زمین هایمان شوره بسته است. آب نیســت... نه خودمان می توانیم 
کشــاورزی کنیم نه زمین هایمان مشــتری دارد که بفروشــیم و برویم در شهر کارگری 

کنیم». این توضیح زامل کشاورزی از روستای شاکریه خوزستان است.
نورالدین کشــاورز ۵۰ ساله دهســتان لوتک زابل هم می گوید که سر در خانه هایشان 
پرچــم زده اند و خانه و مزرعه و گاوداری را برای فــروش آگهی کرده اند اما دریغ از یک 
مشتری. آنها می گویند که کشاورزان هست و نیستشان را به بی آبی باخته اند. لعل بی بی، 
کشــاورز دیگری از دهستان لوتک می گوید که همه کشــاورزان منطقه شان زیر پوشش 
نهادهای حمایتی مانند بهزیســتی و کمیته امداد هستند. این سرنوشت کشاورزان فقیر 
ایرانی اســت و مزرعه داران و باغداران ثروتمندتر در حال مهاجرت هســتند. عنایت اهللا 
بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، به «شرق» می گوید که تقاضای فروش باغ و مزرعه های 
بزرگ به طور چشــمگیری افزایش داشــته و بســیاری از کشــاورزان و باغداران در حال 
مهاجرت از ایران هستند. حاال کافی است که در مرورگر گوگل عبارت «ویزای کشاورزی» 
را جســت وجو کنید تا با انبوهی از مؤسسات مهاجرتی مواجه شوید که کشاورزان ایرانی 
را به اســترالیا، کانــادا، نیوزلند، هلند و ... می برند. آنهــا می گویند که تقاضای مهاجرت 
کشــاورزان به استرالیا و کانادا بیشــتر از سایر کشورهاســت و البته می گویند که برخی 

کشاورزان کم درآمدتر تقاضای مهاجرت به ترکیه و حتی عراق را دارند!
کشاورزی  درگیر  بحران

وضعیت کشاورزی وخیم است. سوءمدیریت منابع آبی باعث شده است که پرآب ترین 
جلگه کشور یعنی جلگه خوزستان به چنان وضعیت تنش آبی ای برسد که در حال حاضر 
مســئله این استان نه آب کشاورزی که آب آشامیدن باشــد. فاجعه آبی در شمال ایران 
هم باعث شــده بسیاری از تاالب ها از جمله تاالب انزلی و رودخانه هایی مانند رودخانه 
چالوس خشــک شــود و ســفیدرود، دومین رودخانه بلند ایران به طول ۷۶۵ کیلومتر و 
پرآب ترین رودخانه استان گیالن که آب بیشتر از ۱۷۰ هزار هکتار شالیزارهای برنج را تأمین 
می کرد، به احتضار بیفتد. جالب است که بدانید شمال کشور نه تنها از نظر مساحت که 
حتی اقلیم و بارندگی وضعیتی مشابه کشور هلند دارد. کشوری که به عنوان غول بزرگ 
صادرات محصوالت کشــاورزی، در جهان شناخته می شــود و بر اساس گزارش وزارت 
کشاورزی این کشــور ساالنه بیشــتر از ۹۰ میلیارد دالر از صادرات محصوالت کشاورزی 

درآمد دارد. عددی که حدود ۳.۶ برابر درآمد سال گذشته ایران از نفت است.
در ایران نه تنها پرآب ترین مناطق کشور گرفتار بحران آب شده اند که فرسایش شدید 

خاک، حاصلخیزی خاک ایران را برای کشــاورزی از بین برده است. بنا به اعالم مؤسسه 
آب و خــاک ایران از ۱۶۵ میلیون هکتار مســاحت ایران کمتــر از ۱۰ درصد یعنی حدود 
۱۳ میلیون هکتار قابل کشــاورزی است که از این میان هشــت میلیون هکتار از اراضی 
کشــور تحت کشت آبی است که ۹۰ درصد تولید کشــاورزی ایران از این اراضی است و 
از این هشــت میلیون هکتار اراضی کشــور حدود یک میلیون هکتار آن مرغوب است و 
محدودیتی برای کشــت ندارد اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار دیگر محدودیت 
دارد به دلیل شــوری، داشتن سنگ ریزه، تراکم خاک و فقر منابع آلی که مانع تولید است 

که هرچند در چرخه تولید قرار دارد اما بهره وری آن کم است.
سقوط  رشد  کشاورزی

وضعیت وخیم کشاورزی حاال در آمارهای رسمی هم نمود پیدا کرده است. بر اساس 
گزارش مرکز آمار، رشــد اقتصادی کشاورزی در سال گذشته سقوط قابل توجهی را تجربه 
کرده اســت. رشد اقتصادی بخش کشــاورزی از مثبت ۳.۵ درصد سال ۹۹ به منفی ۳.۷ 
درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که بخش زیادی 
از کشــاورزان ایران بی کار شده اند. باالترین سهم اشــتغال زایی در مناطق روستایی کشور 
بخش کشــاورزی است، سهم این بخش در ســال ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۲ درصد برآورد شده 
اســت. این در حالی است که همین ســهم در سال ۹۹ حدود ۴۸٫۶ درصد بوده است، به 
بیان ساده تر سهم کشاورزی از تعداد شاغالن روستاهای کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۹۹ حدود ۲٫۴ درصد کاهش داشــته اســت. مرکز آمار در گزارش دیگری از تداوم کاهش 
تولید کشــاورزی در ایران پرده برمی دارد و پیش بینی می کند که سطح کاشت محصوالت 

ساالنه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد کاهش داشته باشد.
موج  مهاجرت  کشاورزان  ایرانی

این وضعیت وخیم کشــاورزی سبب شده بسیاری از کشــاورزان فقیر و فقیرتر شوند 
و کشــاورزان و باغــداران مرفه به فکر مهاجرت بیفتند. حاال کافی اســت که در مرورگر 
گوگل کلید واژه ویزای کشاورزی را جســت وجو کنید تا با انبوهی از آگهی های مهاجرت 
با ویزای کشاورزی مواجه شوید. موضوعی که عنایت اهللا بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز 
در گفت وگو با «شــرق» تأیید می کند و می گوید که بســیاری از باغداران به ویژه باغداران 
پســته متقاضی مهاجرت هســتند.  او می گوید که کشــت پســته به دلیــل ارزش مالی 
باالیی که در بازار جهانی دارد و البته ایرانی ها اســتاد پرورش آن هســتند، به راحتی در 
ســایر کشورهای جهان مورد استقبال قرار می گیرد. به گفته بیابانی د رحال حاضر آمریکا 

و ترکیه در بازار پســته از ایران پیشــی گرفته اند و تعداد زیادی از باغ های پســته آمریکا 
محصول ایرانی های مهاجر کالیفرنیاســت. مؤسسات مهاجرتی تهران هم می گویند که 
تقاضا برای ویزای کشاورزی به شدت افزایش داشته است. آنها توضیح می دهند که بیشتر 
متقاضیان خواهان مهاجرت به اســترالیا و کانادا هســتند و آمریکا به ایرانی ها به راحتی 

ویزای کشاورزی نمی دهد.
بر اســاس توضیحات این مؤسسات، آمریکا ویزای کشاورزان فصلی دارد که یک نوع 
ویزای موقت اســت و مزرعه داران آمریکایی با شرایط دشواری باید ثابت کنند که نیاز به 

کارگران فصلی خارجی دارند و کارگر فصلی در پایان کار به کشورش برمی گردد.
مهاجرت  کشاورزان  ایرانی  به  استرالیا  و  کانادا

مؤسسات مهاجرتی به «شــرق» توضیح می دهند که دریافت ویزای کشاورزی برای 
اســترالیا و کانادا راحت تر اســت اما نیــاز به تمکن مالی دارد. مؤسســه های مهاجرتی 
می گویند که اســترالیا با کمبود کارگران کشــاورزی مواجه شده اســت و از سال گذشته 
که وزارت کشــاورزی این کشــور اعالم نیاز کرده، دولت فدرال اســترالیا موافقت رسمی 
خود را برای صدور ویزای کشــاورزی اعالم کرده اســت. ویزای کشاورزی استرالیا که در 
اصطالح مؤسســه های مهاجرتی Agricultural Visa خطاب می شود، اوایل سال ۲۰۲۲ 
به صورت محدود صادر شد اما امسال برای گروه های بیشتری از کشاورزان صادر می شود 
و البته اولویت با کشــاورزان جنوب شرقی آسیاست. بیشــترین نیاز این کشور به باغبان 
اســت اما برای کارخانه های سوسیس و کالباس و فراوری گوشت، شیالت و جنگلداری 
هم کارگران خارجی استخدام می کند. مؤسسه های مهاجرتی توضیح می دهند که بعد 
از گرفتن ویزای کشــاورزی اســترالیا، باید هر سال این ویزا را تمدید کنید و بعد از سه سال 

می توانید ویزایی غیر از کشاورزی برای اقامت خود بگیرید.
بر اســاس توضیحات مؤسسه های مهاجرتی برای کشاورزی در کانادا نیاز به سرمایه 
زیادی است و حداقل باید ۵۰۰ هزار دالر و دو سال سابقه کار در مزرعه داشته باشید تا به 
شما ویزا دهند که در کانادا کشاورزی کنید. البته به گفته آنها کشاورزان کانادا جزء طبقه 
مرفه به حســاب می آیند و در این کشور کشاورزانی هستند که ساالنه حدود یک میلیون 
دالر درآمد دارند اما میانگین درآمد کشاورزان این کشور ساالنه حدود ۱۰۰ هزار دالر است. 

درآمد کارگران مزارع اما کمتر است و حدودا بین ۲۰ تا ۳۵ هزار دالر در سال است.
برای خرید زمین کشــاورزی در کانادا قوانین یکسانی وجود ندارد. بیشتر مزارع کانادا 
در غرب این کشــور قرار دارند و در برخی اســتان ها مثل کبک خارجی های غیرمقیم آن 
اســتان، حداکثر می توانند ۱۰ هکتار زمین بخرند، در حالی که متوسط مزارع کانادا حدود 
۸۰۰ هکتار وســعت دارد. البته قیمت مزارع کشــاورزی در کانادا بسیار باالست و گاهی 
مالیات های زمین کشــاورزی برای مالکان خارجی مزارع آن قدر باال ست که اجاره زمین 
توجیه اقتصادی بیشتری دارد. قیمت هر مترمربع زمین کشاورزی در کانادا تقریبا بین ۷۰۰ 
تا ۱۶۰ هزار دالر است و ارزان ترین زمین های کشاورزی در ایالت مانیتوبا منطقه پارکلند و 

ایالت ساسکاچوان و گران ترین آنها در ایالت بریتیش کلمبیا قرار دارند.
کشاورزان  گرفتار  در   ترکیه

کشاورزان ایرانی کم درآمدتر تقاضای مهاجرت به ترکیه و عراق را دارند. فعاالن بازار 
مهاجرت، به «شــرق» می گویند که بسیاری از این کشــاورزان خواهان کارگری در عراق 
هســتند و چون حداقل دستمزد کارگران کشــاورزی در عراق حدود شش تا هفت برابر 
ایران اســت، تقاضای زیادی در این زمینه وجود دارد. هرچند عراق هم درگیر بحران آب 
اســت اما بنا به گفته مهدی کرمی، دبیر ســابق اتاق بازرگانی ایران و عراق به «شــرق» 
سیاســت های تازه این کشور برای رونق کشــاورزی علمی در عراق باعث شده تقاضای 
مهاجــرت کشــاورزان، دامداران و پرورش دهنــدگان ماهی ایران به این کشــور زیادتر از 
همیشه باشد. در ترکیه اما کشاورزان مهاجر سرنوشت متفاوتی دارند. هرچند این کشور 
منابع فراوان آب دارد و یکی از صادرکنندگان بزرگ محصوالت کشــاورزی است اما تورم 

۸۰درصدی باعث نارضایتی بسیاری از کشاورزان و دامداران ترکیه شده است.
مهرداد ســعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه به «شــرق» می گوید که 
کشاورزان و دامداران این کشور به دلیل تورم افسارگسیخته ناراضی و زیر فشار هستند و 

اجازه حضور رقیب خارجی را در زمین های کشاورزی و مزارع نمی دهند.
او تأکید می کند که بســیاری از کشــاورزان ایرانی که با ســودای کشــاورزی به ترکیه 
می روند، ناچار به تبدیل دارایی خود به ملک شــده و بی کار شــده اند و ترکیه به راحتی 

اجازه کار به مهاجران نمی دهد.

دوشنبه
۲۴  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۹

اکنــون، کانون با ســابقه ۵۶ ســاله خود، بزرگ ترین ســازمان ایرانــی در تولید 
محصــوالت هنــری، فرهنگی و فکــری برای کــودکان و نوجوانان اســت که هم  
زیرســاخت گســترده ای در سراســر کشــور دارد و هم از تنوع محصوالت فرهنگی 
برخوردار اســت و هم با نویسندگان و هنرمندان پرشــماری همکاری داشته و آثار 
آنان را در شــمارگانی وسیع به چاپ رســانده است. چنین ظرفیتی هرچند در چهار 
دهه گذشــته بــا افت وخیزهایی مواجه بــوده، باید به عنوان  فرصتــی برای تقویت 
ارزش های کودکی و شناسایی و تقویت توانمندی های نوجوانان دیده شود؛ فرصتی 
کــه اکنون رقبای توانمند بخش خصوصی را در حوزه نشــر، تولید نمایش و فیلم، 
تولید بازی های فکری و تشــکیل کالس های هنری و خالقیت نیز در کنار خود دارد. 
همیــن نکته، باید مســئوالن را به ایــن تأمل وادارد تا کانون را نه به عنوان بســتری 
برای ترویج ارزش های بزرگسالی و ارزش های سازمانی و ایدئولوژیک  بلکه به عنوان 

فضایی برای پرورش و تقویت ارزش های کودکی و الزامات مرتبط با آن ببینند.
از این رو، مدیر کانون باید فردی آشــنا به کانون باشــد. ســاختار آن را به خوبی 
بشناســد. اهداف و وظایف این سازمان را درونی کرده باشد. گردش کار آن را بداند. 
با کارکنان آن در سالیان متمادی نشست و برخاست داشته باشد. با حوزه نشر و آثار 
هنری و فرهنگی آشــنایی عمیق داشته باشــد. با محصوالت کانون آشنایی نزدیک 
داشته باشــد. کودک و نوجوان و ارزش های این دوره را به خوبی بشناسد و به جای 
تــالش برای تحمیل ارزش های بزرگســالی که روح و روان کــودکان و نوجوانان را 
می خراشد، با نگاه آنان و نیازهای جدیدشان آشنا و مأنوس باشد و آن را مبنا و محور 
فعالیت خود قرار دهد و پرورش کودکان را در قالب مفاهیم ایدئولوژیک و وابستگی 
به جریان های سیاســی تعریف نکند. بد نیســت یک بار بر مبنــای این چارچوب به 

مدیران کانون بنگریم و آنان را ارزیابی کنیم.
اگــر از دوره موفق لیلی امیرارجمند که ۱۳ ســال مدیریت کانــون را تا پیروزی 
انقــالب اســالمی بر عهده داشــت بگذریم، پــس از انقالب، کانون هفــت مدیر را 

پشت ســر گذاشته و اکنون مدیر هشــتم را تجربه می کند. سیدکمال خرازی در دوره 
انتقال (دو سال)، علیرضا زرین با دوره درخشانش (۱۰ سال)، محسن چینی فروشان 
با دوره باثباتش (۱۸ ســال)، سیدصادق رضایی با افزایش نشر کانون (چهار سال)، 
علیرضا حاجیان زاده برآمده از مجله رشــد و ناآشــنا با کانون (چهار سال)، فاضل 
نظری برآمده از سازمان تبلیغات اسالمی (چهار سال)، مهدی علی اکبرزاده برآمده 

از کانون و ناجی تریلرهای نمایشی (یک سال و سه ماه) و اکنون حامد عالمتی.
ای  کاش فرصتــی بود تا وضعیت کانون در دوره هــای مدیریتی هرکدام به ویژه 
ســلف آقای عالمتی مورد نقد و ارزیابی قرار می گرفت؛ سلفی که حداقل دستی در 
نوشتن و شاعری و کتاب داشت و بیان می شد وقتی کسی از دل ساختار و اهداف و 
افت وخیزهای کانون و ناآشنا با زیســت کودکان و نوجوانان سر برنیاورد، چه بهای 
گران ســنگی بر دامن کانون می نشــاند. مدیر جدید که اکنون بر کرسی مدیرعاملی 
کانون نشســته، چه ویژگی خاصی دارد که برای کانون انتخاب شــده است؟ خوب 
اســت مجمع عمومی کانون یا وزیر محترم آموزش وپرورش به این پرسش ها پاسخ 
دهنــد: آیا آقای عالمتی شــناختی ویــژه از کانون دارد؟ آیا ســابقه کار در کانون را 
دارد؟ آیا او در حوزه کودک و نوجوان فردی آشــنا و توانمند است؟ آیا در این زمینه 
تخصص دارد؟ آیا با حوزه نشــر و فعالیت های هنری و پژوهشــی آشنایی دارد؟ در 
رزومه کاری او می خوانیم مدیر کل امور مجلس سازمان تبلیغات اسالمی، عضویت 
در هیئت امنای مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا، دبیر کل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان کشور (اتحادیه ای که دبیر کلش دانش آموز نیست)، عضویت 
در هیئت امنای ســازمان دانش آموزی! این در صورتی است که حتی در حال حاضر 
نیز در کانون افرادی توانمند و باســابقه و دلسوز نسبت به آن و آگاه به حوزه تولید 
کاالهــای فرهنگی و هنری برای کــودکان و نوجوانان حضور دارند که ندیدن آنها و 
گم کردن آنان از ســوی هیئت امنای کانون که شامل چهار وزیر و دو رئیس سازمان 

ملی است، عجیب به نظر می رسد.

ادامه از صفحه اول

گمشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خبر ویژه

کروز حامی طرح جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده

«کمتر کســی اطالع دارد که باردارشــدن می تواند به معنای ازدست دادن 
شــغل کسی باشــد. زن باردار هفت ماهه ای را تصورکنید که تنها به این دلیل 
از کار صندوق داری خود اخراج شــده که در حین کار نیاز به دستشــویی رفتن 
بیشتری دارد. یا زن حقوق بگیر دیگری را تصور کنید که از کار خرده فروشی اش 
به این دلیل اخراج شــده که گواهی اســتراحت پزشــک معالــج خود را که 
حاکی از معافیت او از بلندکردن اجســام ســنگین یــا از باالرفتن از نردبان در 
طول یک ماه و نیم آخر بارداری اســت، به کارفرمای خود نشــان می دهد: این 
دقیقا همان چیزی است که برای پاتریشیا لیی اتفاق افتاد». این گزارشی است 
که چند ســال پیش نیویورک تایمز منتشــر کــرده و در آن از این حقیقت پرده 
برمــی دارد که بارداری و ازدواج می تواند منجر به اخراج زنان از کار در آمریکا 

شود.
زنان باردار در بلندکردن اجســام ســنگین، ســاعات کاری زیاد یا ایستادن 
طوالنی مدت محدودیت دارند و همین مســئله باعث ظلم برخی کارفرمایان 
به آنها شده و دســتور اخراج آنها صادر می شود. این موضوع به یک معضل 
جهانی در شاخص  های عدالت جنسیتی تبدیل شده است. پس بسیاری از زنان 
شــاغل، فرزندآوری خود را به تعویق می اندازند تا مبادا شغل خود را از دست 
بدهند؛ بنابراین فعاالن اجتماعی معتقدند باید بنگاه هایی که نسبت به رعایت 

حقوق اجتماعی زنان متعهدند، تشویق شوند و عملکرد آنها گزارش شود.
شــرکت کروز به دلیل به کارگیری بیش از هشــت هزار نیروی انســانی زن 
از جمله شرکت هایی است که باید از نظر رعایت شاخص های اخالقی عدالت 
جنســیتی ارزیابی شــود. به همین ترتیب مســائلی را با مهرداد درویشی، مدیر 
منابع انســانی شرکت صنایع تولیدی کروز، در میان گذاشتیم. او در ابتدا یادآور 
شد شرکت کروز برای استخدام زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان اولویت 
قائل اســت. او در همین زمینه درخصوص آمار نیروی انســانی این شرکت به 
تفکیک جنســیت گفت: هشــت هزار نفر از کارکنان شــرکت کروز خانم و در 

مقابل تنها چهار هزارو ۹۰۰ نفر از نیروی انسانی مرد هستند.
مهرداد درویشی درخصوص شیفت های کاری به ویژه در ساعات پایانی که 
ممکن اســت تهدیدی برای امنیت رفت وآمد زنان باشــد، گفت: شرکت کروز 
نسبت به امنیت زنان در شــهر حساس است و در انتهای هر شیفت سرویس 
ایاب و ذهاب تا دِر منازل مهیاســت؛ چرا که بحث امنیت پرسنل به ویژه بانوان 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
درویشی در پاســخ به این سؤال که کروز در صورت بارداری نیروی انسانی 
زن چــه قوانینی دارد؟ گفت: در این راســتا گروه قطعه ســازی کروز حمایت 
ویــژه ای از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در جهت افزایش جمعیت 
و تشــویق به این امر انجام داده اســت. به گفته مدیر منابع انسانی کروز طرح 
فرزندآوری و اســتحکام خانواده از  جمله مواردی اســت که شرکت برای آن 
اهمیت ویژه ای قائل است و اقدامات مؤثری برای اطمینان بخشیدن به بانوان 

برای حفظ کار در حین بارداری صورت گرفته است.
کروز  برای  دوران  بارداری  تسهیالت  مالی  و  رفاهی  ویژه دارد

مدیر منابع انســانی کروز با اشــاره به اســتقبال این مجموعــه از ازدواج 
مجردان شــاغل اظهار کرد: ازدواج مزایای خوب بی شــماری برای انسان به 
ارمغان می آورد و کروز ضمن اســتقبال، هدایای ویژه، مرخصی و وام ازدواج 
ارائه می دهد. همچنین به محض اینکه بانوان شاغل باردار می شوند، وام های 

ضروری و طرح بیمه تکمیلی تا سقف دو برابر به آنها پرداخت می شود.
درویشــی با اشــاره به اینکه برای فراهم آوردن شــرایط مناســب و ایدئال 
بــرای بانــوان قبل و بعــد از زایمــان اهمیت ویــژه ای قائل هســتیم، گفت: 
خانم های باردار شــیفت شب تا پایان دو سالگی کودک به شیفت صبح منتقل 
می شــوند. در فضاهایی که دارای آالیندگی اســت، اجازه نمی دهیم فعالیتی 
داشــته باشند. از آنجا که جایگاه شــغلی آنها حفظ می شود، هیچ دغدغه ای 
درخصوص از دست دادن شــغل خود بعد از مرخصی زایمان ندارند. او ادامه 
داد: در صورتی که شرایط همکاری از طرف فرد پس از فرزندآوری مهیا نباشد، 

می تواند همسر، فرزند و حتی برادر یا خواهر خود را جایگزین کند.
مدیــر منابــع انســانی کروز در پایــان گفت: حفــظ و نگهــداری فرزندان 
تازه متولد شده برای بانوان شاغل از جمله مهم ترین دغدغه ها در عرصه جدید 
به حســاب می آید که کروز عــالوه بر پرداخت ماهانــه کمک هزینه نگهداری 
فرزندان بــه پرســنل، پروژه هایی از  جمله ســاخت بزرگ تریــن و مجهزترین 
مهدکــودک برای مادران شــاغل را در دســتور کار دارد که بــه زودی افتتاح 
می شــود. کروز بارها به عنوان کارآفرین و کارفرمای نمونه معرفی شده و لوح 
و تقدیرنامه هایی دریافت کرده است. این شرکت تولیدی از  جمله شرکت هایی 
است که خود را به رعایت الزامات اخالقی، شرعی و حقوقی درخصوص زنان 

متعهد می داند.
بــه نظر می رســد اهتمام کــروز در تأمین امنیــت زنان و تأمیــن نیازهای 
رفاهی زنان باردار و تســهیل ازدواج کارکنان نشانه خوبی از رعایت الزامات و 

شاخص های عدالت جنسیتی باشد.

بحران آب و به تبع آن اقتصاد وخیم کشاورزی، خروج سرمایه
 از این بخش را سرعت داده است

سودای کوچ کشاورزان
ایرنا
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