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  مدير روابط عمومي ستاد معاينه فني خودروهاي تهران اعالم كرد: 
به مناسبت ميالد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا )س( و بزرگداشت 
مقام زن از روز يك ش��نبه 3 بهمن به مدت يك هفته خ��ط ويژه ارائه 
خدمات معاينه فني به خودروهاي بانوان در مراكز چمران و ش��قايق 

اختصاص خواهد يافت. 
  وزير آموزش و پرورش درباره كمبود نيروي انساني در اين وزارتخانه 
گفت: بايد بكوشيم اين مش��كل زودتر برطرف شود و به همين منظور 

3۴هزار و ۸۰۰ نفر نيروي تازه كار استخدام مي شوند. 
 معاون فني و بهره برداري س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
شهر تهران از ممنوع كار ش��دن ۵ هزار و ۱۷۷ راننده تاكسي به علت 
تزريق نكردن واكس��ن كرونا خبر داد و گفت: ادامه خدمت رانندگان 

تاكسيراني منوط به تزريق واكسن كرونا است. 
 ۱3 هزار كودك يتيم نيازمند در اس��تان هاي مختلف، طي ش��ش 
ماهه نخست س��ال جاري، تحت حمايت خيران ايراني خارج از كشور 

قرار گرفتند. 
 رئيس محاكم عمومي و انقالب تهران گفت: در پرونده رامك خودرو، 
ملك جديدي از محكوم شناسايي شده و از ۱۵ هزار شاكي پرونده هاي 

نگين و مرواريد غرب، فقط پرونده ۴۰۰ نفر باقي مانده است. 
 سخنگوي س��ازمان انتقال خون با بيان اينكه شاخص اهداي خون 
مستمر )با سابقه حداقل دو بار اهداي خون در سال( ۵۶ درصد و اهداي 
خون اهداكنندگان بار اولي ۱۵ درصد است، گفت: شاخص اهداي خون 

توسط بانوان در كشور پايين و در حد ۵/2 درصد است. 
 مدير كل هدايت هاي ش��غلي كميته امداد امام خميني)ره( گفت: 
راه ان��دازي ۱۵ واحد تولي��د ۵ كيلوواتي برق به ص��ورت پايلوت براي 
نخستين بار در خراسان رضوي رقم خورد كه پس اعالم موفقيت در اين 
زمينه، امروزه مددجويان ۱۸ استان كشور در قالب 3 هزار واحد اقدام به 

توليد برق از انرژي خورشيدي مي كنند. 

آلزايمر  در کمین جوانان
انگار در گذش��ته مانده اند؛ گاهي حتي فرزندانشان را نمي شناسند. 
اين پدربزرگ ها و مادربزرگ ها آلزايمر دارن��د! آلزايمر يك بيماري 
پيش رونده اس��ت كه به مرور ميزان كارآيي ذهن و حافظه بيماران 
مبتال را كاهش مي دهد، اين بيماري ت��ا آنجا پيش مي رود كه خلل 
بزرگي را در حافظه بيماران ايج��اد مي كند و باعث اختالل در انجام 
كارهاي روزمره آنها مي شود. اين بيماری مخصوص دوران سالمندي 
است و با حركت جامعه به سمت سالمندي و افزايش سهم سالمندان 
از جمعيت كشور به طور طبيعي بيماري آلزايمر هم افزايش مي يابد. 
آلزايمر در مراحل پيشرفته خود باعث زمينگير شدن افراد مي شود، 
از اين رو مي تواند فش��ار بس��ياري از حيث اجتماع��ي، اقتصادي و 
رواني بر خانواده وارد كند. حاال كم كم نوبتي هم كه باشد نوبت دهه 
شصتي هاست كه در دهه هاي آينده با پاگذاشتن به سنين سالمندي 
در معرض امراض مخصوص اين دوران همچون آلزايمر قرار گيرند.  
طبق آمارها در جهان بي��ن ۵2 تا ۵3 ميليون نف��ر به دمانس مبتال 
هستند و پيش بيني مي شود تا سال 2۰۵۰ اين رقم به بيش از ۱۵۵ 
ميليون نفر برس��د. در ايران هم بالغ بر يك ميلي��ون نفر به بيماري 
آلزايمر مبتال هستند و همزمان با افزايش ميزان سالمندي افزايش 

ابتال به بيماري آلزايمر را نيز شاهد خواهيم بود. 
مطابق تحوالت جمعيتي رفته رفته دهه شصتي ها به سمت سالمندي 
حركت مي كنند و بخش��ي از اين جمعي��ت در حال ورود به س��نين 
ميانسالي هستند و طبيعتاً با افزايش سن اين گروه از جمعيت كه درصد 
بااليي از جمعيت كشور را در سال هاي آينده تشكيل مي دهند با افزايش 
قابل مالحظه بيماري آلزايمر مواجه خواهيم بود. ايران يكي از منحصر 
به فردترين كشورها در شتاب سالمندي جمعيت در جهان است و رشد 
سالمندي كشورمان دو برابر رش��د جهاني است. در سال ۱3۹۸ سهم 
جمعيت سالمندان ايران از مرز ۱۰ درصد گذش��ت و در سال ۱۴2۰ 
جمعيت سالمندي ايران دو برابر مي شود و به 2۰ درصد مي رسد و بعد از 
آن افزايش جمعيت سالمندي تا بيش از يك سوم جمعيت )33درصد( 
در سال ۱۴3۵  ادامه خواهد يافت. در واقع سالمندان كشور در سال هاي 
۱۴2۰ تا ۱۴3۵، دهه شصتي هايي هستند كه حاال به سنين ۶۰ تا ۷۰ 
سالگي وارد شده اند و با عنايت به ش��رايط ويژه متولدين اين دهه در 
مسائلي همچون ازدواج، اشتغال و تعداد فرزندان، چالش هاي سالمندي 

آنان بسيار جدي خواهد بود. 
هر چند بيماري آلزايمر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد از طريق ژن انتقال مي يابد، 

اما از جمله بيماري هاي قابل پيشگيري محسوب مي شود. 
آخرين تحقيقات انجمن جهاني آلزايمر مي گويد اگر ما پيشگيري را از 
كودكي تا دوران ميانسالي و سالمندي داشته باشيم، موجب مي شود 
۴۰ درصد ابتال به بيماري آلزايمر را كاهش دهيم. پس اگر بناست اقدام 

پيشگيرانه اي انجام شود، همين حاال هم دير است. 

حسین سروقامت

اعتبار 1000 میلیارد توماني 
براي تبديل صنايع آالينده به صنايع پاك

س�ازمان حفاظ�ت محيط زيس�ت از احص�اي 20 آالين�ده اصلي 
كش�ور با همكاري دانش�گاه هاي برتر خب�ر داده اس�ت. تاكنون 
اين س�ازمان براي 12 آالينده با دانش�گاه هاي برجس�ته كش�ور 
وارد مذاكره ش�ده تا ضوابط و حدود مجاز آالينده ها را مش�خص 
كن�د. در نهايت بر اس�اس نتايج اين هم�كاري، اقدامات�ي انجام 
خواهد ش�د تا صناي�ع آالينده ب�ه صنعت پ�اك تبديل ش�وند. 

هر ساله بودجه اي از طريق عوارض آاليندگي در اختيار سازمان حفاظت 
محيط زيست قرار مي گيرد. اين سازمان با توجه به اين بودجه مي تواند 
تمام صنايع آالينده را پايش كند. پايش صنايع موجب مي شود كه صنايع 
آالينده شناسايي و براي رفع و اصالح آاليندگي اين صنايع اقدام شود. 

 پاي مديريت شهري هم در ميان است
وجود صنايع و كارگاه هاي آالينده در حاشيه شهرها يكي از مشكالت 
بزرگ كالنشهرهاي كشور به حساب مي آيد. مقابله با اين منابع آالينده، 
يكي از چالش هاي مهم سازمان محيط زيست و حتي مديريت شهري 
است.  مقابله با مش��اغل آالينده براي مديريت شهري آنقدر با اهميت 
است كه بند 2۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها به اين موضوع اختصاص 
يافته است. اين قانون بر جلوگيري از ايجاد، تأسيس و ادامه فعاليت هر 
گونه مكاني كه به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساكنان يا مخالف 
اصول بهداشت در شهرها باش��د، تأكيد كرده است.  طبق همين ماده 
قانوني، شهرداري موظف شده تا شر كارخانه ها، كارگاه ها و مشاغلي كه 

سالمت مردم را به خطر مي اندازند، از سر شهر كم كند. 
 پايش فقط 7 درصد صنايع!

در قانون ماليات هم آمده اس��ت كه واحدهاي آالين��ده يك درصد از 
فروش خود را به عنوان عوارض آاليندگ��ي و جريمه پرداخت كنند تا 
در اختيار محيط زيست قرار گيرد. اين رقم س��االنه حدود 3 تا ۴ هزار 
ميليارد تومان مي ش��ود.  آبان ماه سال گذش��ته، رئيس وقت سازمان 
محيط زيست با حضور در برنامه پايش سيما افشا كرد كه اين سازمان 
بر اساس بودجه اي كه از طريق عوارض آاليندگي بايد در اختيار داشته 
باشد، مي تواند تمام صنايع آالينده را پايش كند، اما فقط حدود ۷ درصد 

صنايع پايش مي شوند. 
اشاره عيسي كالنتري  به بودجه اي است كه در اختيار دستگاه هايي از 
جمله استانداري ها قرار مي گيرد تا براي بهبود وضعيت محيط زيست 
اس��تان ها هزينه ش��ود. وي مدعي ب��ود »تاكن��ون يك ري��ال براي 
محيط زيس��ت از اين محل هزينه نشده اس��ت.« اكنون در رويكردي 
جديد، سازمان حفاظت محيط زيست از پيش بيني هزار ميليارد تومان 
اعتبار براي تبديل صنايع آالينده كشور به صنايع پاك خبر داده است. 

 وضعيت برخي شهرها بدتر شده
در همين خصوص معاون محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان حفاظت 
محيط زيست هواي پاك را يك حق عامه خواند و بر عزم دولت سيزدهم 

در برخورداري عموم مردم از اين حق تأكيد كرد. 
به گزارش تارنماي سازمان محيط زيست، مسعود تجريشي با مقايسه 
وضعيت هواي چندين شهر شاخص كشور در سه سال گذشته  گفت: 
نمي توان گفت هواي تهران در اين بازه زماني بهتر يا بدتر شده اس��ت، 
اما در برخي شهرها همچون اراك و كرج وضعيت نه تنها بهبود نيافته، 
بلكه بدتر هم شده است. بنابراين بايد وضعيت هواي اين شهرها مورد 
توجه جدي قرار بگيرد.  وي با اشاره به طراحي سامانه اي براي ارزيابي 
عملكرد دستگاه هاي مختلف اجرايي در اجراي قانون هواي پاك گفت: 
ما ش��اخص هايي براي ارزيابي عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي تدوين 
كرديم كه دس��تگاه ها مي توانند با لحاظ كردن آنها به بررسي عملكرد 
خود بپردازند.  معاون محيط زيس��ت انساني سازمان محيط زيست در 
ادامه خاطر نش��ان كرد: ما يك قرارداد مادر با دانشگاه هاي برتر كشور 
منعقد كرديم و از آنها خواستيم با انجام مطالعاتي مشخص كنند چه 
فعاليت هايي چه نوع آاليندگي توليد مي كنند و هر يك از اين آالينده ها 

چه سهمي از آلودگي هوا در فصول مختلف سال دارند. 
 منابع آالينده ثابت و متحرك

تجريشي با اشاره به برگزاري جلساتي با وزارت كشور براي اجراي قانون 
هواي پاك  تصريح كرد: ماحصل اين جلسات، ۶2 اقدامي است كه بايد 
براي ارتقاي كيفيت هوا انجام ش��ود. از اين تعداد، 2۷ اقدام مربوط به 
منابع آالينده متحرك است كه مقرر شد وزارت كشور با تشكيل يك 
قرارگاه به دنبال تأمين منابع مالي آن باشد و سازمان محيط زيست نيز 
بر حسن اجراي اين اقدامات نظارت كند. در مورد منابع آالينده ثابت 
هم سامانه جامعي طراحي كرديم كه در آن ۱۶۰ هزار صنعت، خدمت و 
معدن ديده شده است.  معاون سازمان حفاظت محيط زيست از احصاي 
2۰ آالينده اصلي كشور با همكاري دانشگاه برتر ايران خبر داد و گفت: 
تاكنون براي ۱2 آالينده با اين دانشگاه ها وارد مذاكره شديم. دانشگاه ها 
حدود مجاز آالينده ها را تعيين و مشخص مي كنند چه اقداماتي براي 

صنايع بايد انجام شود كه به صنعت پاك تبديل شوند. 
تجريشي ادامه داد: پول الزم براي رفع آاليندگي صنايع از صندوق ملي 
محيط زيست تأمين خواهد شد و براي اين منظور هزار ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است.  گفتني است ۸۵ درصد صنايع آالينده 
كشور مش��كل تصفيه خانه دارند. بيش از ۱۰۰ هزار صنعت در كشور 
وجود دارد كه براي نظارت و پايش اين واحدها حتماً بايد هماهنگي و 

همكاري محيط زيست و مديريت شهري وجود داشته باشد. 

اهالي بمبئي 14 ميليوني، سحرگاهان خانه را ترك مي كنند، اما 
دوست دارند ناهار همسرشان را بخورند. »داباواال« ها متصدي 

انجام چنين كاري هستند. 
 5هزار داباواال 200 هزار غذاي خانگي را تحويل گرفته، به مقصد 
مي رسانند. ابزار كارشان دوچرخه و قطار است و از گوشي هاي 

هوشمند، اسكنر، باركد  و جي پي اس خبري نيست. 
آنان در تيمي حرفه اي با دوچرخه غذاها را به قطارها رسانده، 
تحويل هم�كاران مي دهند. آنان نيز رأس س�اعت غذاها را به 
دوچرخه سواران ديگري داده، تا قبل از ساعت 12:45 به دست 

مشتريان برسد. 
داباواالها س�ريع و هماهنگ هس�تند. كدهاي رمزي دارند. از 
كاله متحدالشكل استفاده مي كنند. رئيس ندارند. در كارشان 

مستقلند، اما به هم تعلق دارند. 
دوس�تان! نرخ اش�تباه داباواالها ي�ک در 16 ميليون اس�ت؛ 
مي پرسيد چرا؟ چون »اصل، كار تيمي اس�ت«، »كار، عبادت 

است« و »مشتري خداست«!
در ايران چنين شغلي سراغ داريد؟
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وقتي كه تصمي�م مي گيري كش�ورت را براي 
هميش�ه ترك كني، داليل مختلفي در سرت 
داري؛ ممكن اس�ت براي »تحصيل«، »شغل«، 
»فرار از مش�كالت اقتصادي« يا حتي از س�ر 
لجبازي و ناراحت�ي به خاط�ر چيزهايي كه به 
آن نرس�يده اي، اقدام به مهاجرت كني! فرقي 
نمي كن�د چ�ه دليلي ب�راي ترك هميش�گي 
كشورت انتخاب كرده اي، مهم اين است كه آيا 
بعد از رفتن از كشور مي تواني آن چيزي را كه 
مي خواستي به  دست آوري؟ آيا زندگي جديد در 
كشور مقصد آنقدر راحت و بدون دغدغه خواهد 
بود ك�ه ارزش دوري از خانواده و دوس�تانت را 
داشته باشد؟ آيا نگاه  نژادپرستانه مردم كشوري 
كه به آن مهاجرت ك�رده اي، آزارت نمي دهد؟ 
مسئله مهاجرت ديگر نه در ميان افراد معمولي 
جامعه بلكه در ميان فارغ التحصيالن، مهندسان 
و پزشكان نيز زياد ديده مي شود. اين يک زنگ 
خطر براي كشورمان به حساب مي آيد. با رفتن 
هر كدام از اين نخبگان از كش�ور، يک سرمايه 
علمي را از دست مي دهيم. متأسفانه در چنين 
شرايطي برخي از مسئوالن دست روي دست 
گذاشته اند و در حالي كه هيچ اقدام مؤثري در 
اين زمينه انجام نمي دهند، مهاجرت ها را از دور 
تماشا مي كنند و فقط تعدادشان را مي شمارند! 
خبرنگار »ج�وان« درب�اره »عل�ت مهاجرت 
نخب�گان«، »تبليغات آن�ور آبي ب�راي جذب 
سرمايه هاي علمي كشور« و همچنين »فاصله 
رؤيا تا واقعيت آن چيزي كه مهاجران در س�ر 
دارند« ب�ه گفت وگو ب�ا نخبه مهاجر، اس�اتيد 
دانش�گاهي و مدي�ر رصدخان�ه مهاج�رت 
ايران نشس�ته اس�ت كه در ادامه مي خوانيد. 

آقاي مقداد كه 22 سال پيش فارغ التحصيل شده 
و براي كار و ادامه تحصيل به شمال اروپا مهاجرت 
كرده اس��ت، درباره واقعيت مهاجرت به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »سال 2۰۱۰ به قصد تحصيل 
به سوئد مهاجرت كردم و تصورم از آنجا يك دنياي 
صورتي  بود؛ اينكه چ��ون تحصيالت دارم، خيلي 
راحت مي توانم شغل پيدا كنم و به پيشرفت خوبي 

برسم، اما واقعيت طور ديگري بود.  «
او با بيان اينكه رفاه مطلقي كه درباره غرب گفته 
مي  شود، واقعي نيست، توضيح مي دهد: »شش ماه 
اول مهاجرت به س��وئد همه چيز خوب بود و فكر 
مي كردم از مشكالت رها ش��ده ام، اما بعد از شش 
ماه تبعيض ها و مش��كالت جدي من آغاز شد و با 

واقعيت مهاجرت آشنا شدم. «
او ادامه مي دهد: »تبعيض ها و نژادپرس��تي ها در 
سوئد باعث ش��د فرصت هاي برابر براي مهاجران 
ايراني وجود نداشته باشد و پيشرفتي كه در ذهنم 
بود كه به واسطه هوش، استعداد و تحصيالتم قرار 
است، اتفاق بيفتد، رخ نداد و عماًل من در جامعه اي 
زندگي مي كردم كه م��ردم آنجا ب��ه دليل دين، 
مذهب و چهره ام، مرا دوس��ت نداشتند. به همين 
دليل از س��وئد به دانمارك مهاجرت ك��ردم، اما 

نگاه هاي نژادپرستانه هيچ تغييري نكرد. «
مقداد با اشاره به اينكه در اروپا به طور كلي جريان 
نژادپرس��تي شديد اس��ت و همين مسئله رقابت 
كردن را براي مهاجران س��خت مي كن��د، اظهار 
مي دارد: »براي فرار از نگاه هاي نژادپرستانه، سال 
گذشته به كانادا مهاجرت كردم تا شايد اين مشكل 
برطرف شود، اما در جامعه غربي، نگاه ها به ايرانيان 
مهاجر از ب��اال به پايين اس��ت و وضعيت تغييري 

چنداني نمي كند. «
او درب��اره مزاياي مهاجرت نيز اي��ن گونه توضيح 
مي دهد: »اگر بخواه��م منصفانه درباره مهاجرت 
صحبت كنم بايد بگويم مهاجرت براي من مزايايي 
نيز داشته است. اينكه كش��ور سيستماتيك اداره 
مي ش��ود و در آن انضباط وج��ود دارد، به همين 
جهت براي انج��ام كارها درگي��ر روابط پيچيده 
مانند ايران نمي شويم. همچنين با داشتن شغل، 
مي توانيم وام هايي با بازپرداخت 3۰ ساله بگيريم و 
صاحب خانه  شويم، البته اين طور نيست كه بتوانيم 
خانه ها يا زمين هاي زيادي بخريم، زيرا كه بابت آن 
ماليات هاي س��نگيني گرفته مي شود و خريد آن 

صرفه اقتصادي ندارد. «
  حس تعلقي ك�ه بعد از مهاج�رت وجود 

ندارد
دكتر حام��د خليل��ي، پژوهش��گر اقتص��ادي و 
دانش آموخته دانش��گاه بن آلم��ان، درباره تبليغ 
كش��ورهاي غرب براي جذب س��رمايه هاي ملي 
و مالي ايران از س��وي ساير كش��ورها به خبرنگار 
»جوان« مي گويد: »غربي ها آن چيزي كه از خود 
به نمايش مي گذارن��د، كاريكاتوري و بزرگنمايي 
شده است. اين تصوير غلط در ذهن اكثر نخبگان 
داخل كش��ورمان نيز ش��كل گرفت��ه و در نتيجه 
مي بينيم كه در موضوع مهاجرت قشر تحصيلكرده 
نيز قصد مهاجرت و خروج از كشور را دارند. « او به 
آسيب هاي مهاجرت نخبگان از كشور اشاره مي كند 
و مي گويد: »افراد تحصيلكرده كه كيفيت هاي پايه 
را در ايران كس��ب كرده اند، مي توانن��د آورده اي 
براي كشور داشته باشند، اما آنها با مهاجرت، ثمره 
تحصيل و رشد خود را به كشور ديگري مي برند و 

اين يك لطمه به كشور است. «
دانش آموخته دانشگاه بن آلمان با بيان نگاه منفي و 
نژادپرستانه به ايرانيان مهاجر اظهار مي دارد: »گرال 
هوتر در آلمان در رشته مغز انسان فعاليت مي كند، او 
معتقد است انسان دو ريشه دارد؛ يك ريشه »حس 
آزاد بودن« و ديگري ريشه »متعلق بودن« است؛ 

افراد بايد اين دو حس را در كنار هم داشته باشند. 
اين در حالي است كه افرادي كه اشتياق مهاجرت 
دارند، تصورشان اين است اين دو حس را در كشور 
ديگري به دس��ت خواهند آورد و فرض مي كنند 
افرادي در كشور جديد وجود دارند كه مي توانند با 
آنها ارتباط بهتري داشته باشند، اما متأسفانه بعد از 
سكونت در كشور مقصد در مورد »احساس تعلق« 
شكست خواهند خورد، زيرا كه آنها با نگاهي منفي 

و نژادپرستانه اي ديده و قضاوت مي شوند. «
خليلي درباره تجربه تلخ مهاجرت خود به آلمان 
و پشيماني و بازگش��تش به ايران مي گويد: »من 
۱3 سال در آلمان زندگي كردم و به دليل احساس 
تعلقي ك��ه از آن صحبت كردم، مج��دد به ايران 
بازگش��تم. به نظر م��ن، همه انس��ان ها به دنبال 
كرامت هستند؛ وقتي مهاجرت مي كنيد، نگاه ها 
و برخوردهاي نامحترم و اينكه به شما به چشم يك 
خارجي نگاه مي كنند، آزاردهنده است. متأسفانه 
اكثر افرادي كه مهاجرت مي كنند درباره اتفاقات 
تلخي كه برايش��ان افتاده صحبت نمي كنند، در 
صورتي كه در كشورهاي غربي روزانه نژادپرستي 
القا مي ش��ود. « او ادام��ه مي دهد: »حت��ي اگر در 
كش��ورهاي غربي با يك نفر خارج��ي هم ازدواج 
كنيد، هميشه از شما سؤال مي شود كه اهل كدام 
كشور هستيد و با نگاه هايش��ان به شما احساس 
سرخوردگي مي دهند تا جايي كه شما را به نقطه اي 
مي رس��انند تا براي رزرو ميز رستوران هم از اسم 

خارجي استفاده كنيد!« 
خليلي با بيان اينكه حس تعلق حس بسيار مهمي 
اس��ت، اظهار مي دارد: »احس��اس تعلق حتي در 
گياهان نيز ديده مي شود، اگر شما يك تيكه گياه را 
از جا بكنيد و در جاي ديگري بكاريد، ممكن است 
با تداعي شرايطي كه در آن زندگي مي كرد، از بين 
برود، حتي اگر از بين نرود نيز حساس و شكننده 

مي شود. « 
او با اش��اره به تمايل اكثر مهاجران براي بازگشت 
به ايران مي گويد: »با برخي از افرادي كه مهاجرت 
كرده اند، ارتباط دارم. آنها همه فكرشان ايران است، 
چه افرادي كه يك سال در كشورهاي غربي بوده اند 
و چه آنهايي كه ۱۰ سال؛ همه شان در حال دنبال 
كردن اخبار ايران هس��تند و سرنوشت وطنشان 
برايشان بسيار مهم اس��ت. اين احساس تعلق در 
خواننده هايي آنور آبي كه س��ال ها قبل از كش��ور 
رفته اند، ازدواج كرده اند، مشهور شده اند و حتي بچه 
دارند نيز مشاهده مي شود، آنها اعالم كرده اند اگر 
ايران پذيراي آنها باشد، حتماً بازخواهند گشت. « 

  تبليغات خوش رنگ و آب غربي با واقعيت 
فاصله زيادي دارد

»موضوع مهاجرت يك عالمتي از بيماري جامعه 
اس��ت. « اين را خليلي مي گويد و در ادامه توضيح 
مي دهد: »وقتي اكثر جوانان ما عالقه به رفتن نشان 

مي دهند و حتي بزرگان ما هم به مهاجرت عالقه 
پيدا كرده اند، اينها عالمت است كه يعني يك جاي 
كار مي لنگد. متأسفانه بايد گفت اعتماد در جامعه 
نسبت به ۱۰ سال گذشته كاهش پيدا كرده است 
و مسئوالن بايد فكري به حال اين موضوع كنند. 
مس��ئوالن بايد بدانند كه مهاج��رت رنگ و بوي 
سياسي ندارد و افراد براي ارتقاي زندگي خود و به 
دليل جذابيت تبليغات دروغ ديگر كشورها قصد 

رفتن دارند. «
او با انتقاد از كم كاري هاي مسئوالن براي به وجود 
آوردن حس زندگ��ي، اعتماد و كرام��ت در ميان 
مردم مي گويد: »مس��ئوالن باي��د درك كنند كه 
مردم خواسته هايشان باالست، آنها در شبكه هاي 
اجتماعي زندگي هايشان را قياس مي كنند و رفاه 
و پيشرفت مي خواهند. متأسفانه مسئوالن در به 
وجود آوردن حس زندگي، كرامت و اعتماد در ميان 
مردم كم كاري داشته اند و با حرف نزدن درباره آن 

نيز آسيب بيشتري به جامعه وارد مي كنند. « 
به گفته خليل��ي، اكثر مش��تاقان مهاجرت، گول 
تبليغات رس��انه هاي غرب��ي را مي خورند و تصور 
مي كنند ب��ا رفتن به كش��ور ديگري »بهش��ت« 
در انتظارش��ان اس��ت، در صورتي ك��ه در برخي 
كشورهاي اروپايي خريد خانه 3۰ الي ۴۰ متري 
يك رؤياس��ت. همچني��ن افراد در آنج��ا زندگي 
صرفه جويانه اي دارند و سيس��تم به گونه اي است 

كه از ۱۷ الي ۱۸ سالگي بايد كار كنند. «
  مهاجران�ي ك�ه هم »پ�ول« دارن�د و هم 

»شغل« اما نااميدند!
در همين رابطه محمد فصيحي، عضو هيئت علمي 
دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت 
درب��اره علت مهاج��رت تحصيلكرده ها به س��اير 
كش��ورها به »جوان« مي گويد: »فرد مهاجر بايد 
به اين نتيجه برسد كه ش��رايط در كشور خودش 
مساعد نيست و در مقابل شرايط در كشور ديگري 
كه قصد مهاجرت در آن را دارد، برايش مس��اعد 
اس��ت، تلفيق اين دو مس��ئله، موجب مهاجرت 

مي شود. «
او ادامه مي دهد: »حدود 2۰ سال پيش من خودم 
دانش��جو بودم. آن زم��ان اغل��ب مهاجرت ها در 
رشته هاي فني - مهندسي بود كه دانش آموختگان 
مي خواستند دكترا بخوانند و شرايط آن در كشور 
خودمان مناس��ب نب��ود. در مقابل در خ��ارج از 
كش��ور امتيازاتي را براي دانش��جويان دكترا در 
نظر مي گرفتن��د و حقوق مناس��بي نيز پرداخت 
مي كردند. به همين دليل افراد هر چند كه تمايل به 
مهاجرت نداشتند، اما براي درس خواندن و هيئت 
علمي شدن به خارج از كشور مي رفتند و از آنجايي 
كه شغل مرتبط با رشته و مدرك تحصيلي آنها نيز 
در كشور مقصد وجود داشت، به سمت مهاجرت 
سوق پيدا مي كردند، اما آن چيزي كه در سال هاي 

اخير و بعد از حدود 2۰سال اتفاق افتاده است، موج 
مهاجرت دانشجويان كارشناسي و ارشد است. «

او ادامه مي دهد: »در كنار دانشجويان كارشناسي و 
ارشد، شاهد مهاجرت پزشكان، اساتيد دانشگاهي 
و حتي مهندساني هستيم كه در صنايع مشغول به 
كار هستند. همچنين ورزشكاران، سرمايه داران 
و افرادي كه كارخانه و ش��ركت دارند. متأس��فانه 
گاهي اين افراد يا خودش��ان مهاجرت مي كنند يا 
سرمايه شان را از كشور انتقال مي دهند كه اين نيز 

يك نوع مهاجرت است. «
عضو هيئت علمي دانش��كده مهندس��ي شيمي 
دانش��گاه علم و صنعت درباره مشتاقان مهاجرت 
از كشور اينگونه توضيح مي دهد: »گاهي مشاهده 
مي شود كه مشتاقان مهاجرت مشكل »اشتغال« 
و »پول« ندارند و از موقعي��ت خوبي نيز بهره مند 
هس��تند. آنها براي اقدام به مهاجرت بر دو مسئله 
اشاره مي كنند؛ يكي اينكه اميدي به بهبود شرايط 
كشور ندارند و ديگر اينكه جذب برنامه هاي تبليغي 
كشورهاي ديگر شده اند. مثل تبليغات خريد ملك 
در تركيه كه س��رمايه داران زيادي را جذب خود 
كرده بود و در نهايت سرمايه گذاران متضرر شدند، 
يا مثاًل كش��ورهاي حوزه خليج ف��ارس كه براي 
اساتيد دانشگاه درآمد قابل توجه و چندين برابري 
در نظر مي گيرند و اس��اتيد دانش��گاهي را جذب 
خود كرده اند. پزشكان نيز به همين صورت جذب 
تبليغ��ات و درآمدهاي باالي كش��ورهاي منطقه 
مي شوند؛ اخيراً خبر مهاجرت وزير بهداشت اسبق 

نيز ديده شده است. «
  صداوسيما بايد واقعيت مهاجرت را نشان 

دهد
فصيحي درباره اقداماتي كه باي��د براي ممانعت 
از مهاج��رت تحصيلكرده ها انجام ش��ود، اينگونه 
توضيح مي دهد: »ما بايد دي��دگاه ملي و وطني را 
در ميان هموطنانمان تقوي��ت كنيم. مملكت ما 
مملكت خودمان است، حتي اگر شرايط سختي 
داريم، حتي اگر حقوقمان كم است يا ناماليماتي 
وجود دارد. هموطنان ما بايد فكر كنند كه رشد و 
سرمايه اي كه امروز پيدا كرده اند به هزينه دولت 
و مردم ايران بوده اس��ت. آنها نبايد اي��ن موارد را 
فراموش كنند و بايد اين نكته مهم را در نظر بگيرند 
كه وقتي به پيش��رفت رس��يده اند باي��د به مردم 
كشور خودش��ان خدمت كنند، حتي اگر درآمد 

قابل توجهي نداشته باشند. « 
وي به نقش رس��انه ها به خصوص صدا و س��يما 
در هوشياري مردم نس��بت به واقعيت مهاجرت 
اشاره مي كند و مي گويد: »رسانه ها معموالً خيلي 
عقب هس��تند، مثاًل براي سرمايه گذاري ملك در 
تركيه كه بس��ياري از افراد ملك خريدند، اما صدا 
و سيما واقعيت اين مس��ئله را به  خوبي به تصوير 
نكشيد و وقتي كه خبر بي ارزش شدن اين امالك 
منتشر شد، اين رسانه ش��روع به مانور روي اخبار 
مربوط به آن كرد كه ديگر خيلي دير ش��ده بود و 

سرمايه گذاران زيادي متضرر شده بودند. « 
او مي افزايد: »در حال حاض��ر مهاجران زيادي در 
قشرهاي مختلفي داريم. صدا و سيما مي تواند از 
اقشار مختلف از جمله پزشكان، س��رمايه داران، 
ورزشكاران و همچنين مهندساني كه شغل داشتند 
و حتي مدير عامل بودند، اما زندگي شان را فروختند 
و رفتند، واقعيت شرايط آنها را چه خوب و چه بد 
به تصوير بكش��د و با چنين برنامه هايي به آنهايي 
كه قصد مهاجرت دارند كمك كند تا واقع بينانه تر 

تصميم به اين كار بگيرند. «
  ل�زوم برنامه ري�زي در ح�وزه چرخش و 

بازگشت مهاجران
در همي��ن رابطه بهرام صلوات��ي، مدير رصدخانه 
مهاجرت ايران و عضو پژوهشكده سياستگذاري 
دانش��گاه صنعتي ش��ريف به مهم تري��ن اقدامي 
كه ب��راي جلوگيري از مهاج��رت تحصيلكرده ها 
بايد انجام ش��ود، اش��اره مي كند و ب��ه »جوان« 
مي گويد: »بهتري��ن كار اين اس��ت كه ظرفيت به 
كارگي��ري و جذب ني��روي انس��اني به خصوص 
سرمايه هاي نخبه در بخش هاي مختلف فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعي را در جامعه باال ببريم كه به 
دنبال اين مسئله، ضريب نفوذ به كار گيري نخبگان 

در كشور نيز باال رود. « 
مدي��ر رصدخان��ه مهاج��رت اي��ران اظه��ار 
مي دارد: »متأسفانه براي ظرفيت سازي بازار مربوط 
به فارغ التحصيالن اقدامي انجام نداديم و فقط روي 
پرورش و عرضه س��رمايه علمي متمركز شديم. 
در كنار اين مسئله، ش��رايط نامناسب اقتصادي 
نيز مزيد بر علت ش��د و به همين دليل در شرايط 
خاصي قرار گرفتي��م و مش��كالت و چالش هاي 
داخلي با نيروهاي كشش��ي و خارجي هم راس��تا 
شد و سرمايه هاي انساني ما از سوي ساير كشورها 
مورد توجه قرار گرفت. مثاًل وقتي كشورهاي ديگر، 
حقوق باالتري را پيشنهاد مي كنند، موفق به جذب 

آنها مي شوند. «
صلواتي با اش��اره به اينكه توجه سياستگذارانه به 
مهاجرت و ايجاد برنامه هاي سياس��تي در حوزه 
چرخ��ش و بازگش��ت تحصيلكرده ه��ا  مي تواند 
مهاجرت را به امري سودمند بدل كند، مي گويد: »در 
كشور چين چرخش مهاجران تحصيلكرده بسيار 
باال است و با توجه به سياست هاي تشويقي خوبي 
كه چين براي بازگشت اين قشر گذاشته است، از 
مسئله مهاجرت بهره برده است. ما نيز بايد در اين 
زمين��ه برنامه ريزي كنيم و با بازگش��ت اين افراد 
پس از تحصيل از »مهاجرت« اس��تفاده مفيدي 

داشته باشيم.«

بازگشت مهاجران با »پذيرش در ايران« ممکن می شود
»جوان« در گفت  و گو با مهاجران و مسئوالن، رؤيا تا واقعيت مهاجرت را مورد بررسي قرار داده است

راه اندازي ۳5۲ بوستان بانوان تا 1۴01
شهردار تهران از راه اندازي 352 بوستان بانوان در شهر تهران تا 

1401 خبر داد. 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران با تأكيد بر اينكه بي عدالتي و فاصله بين 
شمال و جنوب عميق است، اظهار كرد: در منطقه اي سرانه فضاي سبز 
۱2۷ متر اس��ت، اما متأس��فانه مناطق كم برخوردار هم داريم، مانند 
منطقه ۱۰ كه پايين ترين سرانه فضاي سبز را با حدود سرانه 2/۶ متر 

مربع داراست؛ اين نسبت ها با هم جور درنمي آيد. 
وي افزود: مردم در ش��هر در مضيقه اقتصادي هستند و توانمندسازي 
مردم و خارج كردن آنها از اين وضعيت وظيفه ما است. مثاًل پيش از اين 
نقشي در حوزه مسكن نداشتيم، اما االن مي خواهيم ابزار حضور در اين 
عرصه را فراهم كنيم.  وي تأكيد كرد: در نظر داريم با افزايش بازار ميوه 

و تره بار خدمات را تا در منازل مردم برسانيم. 
زاكاني يادآور ش��د: تا نوروز س��ال ۱۴۰۱ تعداد 3۵2 پ��ارك بانوان و 
كودكان و مادران در تهران راه ان��دازي مي كنيم كه كلنگ يكي از آنها 
امروز در منطقه ۱۰ زده ش��د و اميدواريم اين پارك را تا فروردين ماه 
تحويل دهيم. چراكه براي ما زنان، مادران و كودكان موضوعيت دارند. 
وي تصريح كرد: ۴۴ هزار هكتار فضاي س��بز پيرامون شهر داريم. بايد 
سرمايه گذاري كنيم مردم به جاي رفتن به شمال كشور به همين كوه ها 

و فضاي سر سبز بروند، ما مي توانيم ابنيه احداث كنيم. 
ش��هردار تهران افزود: اعالم كرديم مسئوليت دستفروش ها با ما است 
و به آنها گفتيم كه حتي جاي شما را مش��خص مي كنيم. ۱۱۴ پارك 
را مشخص كرديم، دستفروش ها را شناس��ه دار مي كنيم و در جا هاي 
تعيين شده از ساعت ۴عصر تا ۱۰ شب اجناس خود را مي فروشند. در 
راسته بلورفروشان شوش با انتقال آنها به پارك ميثاق، هم آنها فعاليت 
مي كنند و هم خيابان بس��ته نمي شود. در ش��هرداري دنبال مسيري 

هستيم كه در آن سمت مردم غش كنيم. 

زهرا چیذري 

علیرضا سزاوار


