
احساس تعلق به ايران و ايراني در جامعه نخبگان 
فزاينده است. كم نيس�تند نخبه هايي كه از زرق  
و برق ه�اي آن طرف آبي و فرش ه�اي قرمزي كه 
برايشان پهن مي شود، صرف نظر كرده و همين جا 
مانده اند. اينها با عش�ق پاي كار ساختن ايرانند 
و به آين�ده آن امي�دوار؛ همه نهادهاي مس�ئول 
و غيرمس�ئول بايد با تمام ت�وان در خدمت اين 
نخبگان باش�ند. از آن طرف، آم�ار مهاجرت در 
برخ�ي از ح�رف تخصص�ي ه�م نگران كنن�ده 
اس�ت. حت�ي اگر اي�ران بهش�ت پزش�كان و به  
خص�وص متخصصان باش�د، ب�از هم ع�ده اي از 
پزش�كان ترجيح مي دهند به كش�ورهاي ديگر 
مهاج�رت و بهشتش�ان را در آنج�ا پي�دا كنند. 

كشورهايي همچون كشورهاي حاشيه خليج فارس 
پيش پاي پزش��كان ايراني فرش قرمز پهن كرده اند 
و پيشنهاد درآمدهاي وسوس��ه كننده اي را در برابر 
پزشكان جوان ايراني گذاشته اند. همين مسئله موجب 
شده تا تنها طي يك سال گذشته ۱۶۰متخصص قلب 
كش��ور را ترك كنند. مهاجرت اين تعداد متخصص 
قلب در حالي است كه پنج س��ال پيش نايب رئيس 
انجمن جراحان قلب ايران اعالم كرده بود كه فقط ۲۴۰ 
متخصص جراحي  قلب در كشور داريم. از سوي ديگر 
آمار بيماري هاي قلبي در جوانان رو به افزايش است. 

تا همين چند وق��ت پيش وقتي از كمبود پزش��ك 
صحبت و براي افزايش ظرفيت پذيرش دانش��جوي 
پزشكي اقدام مي شد، برخي از متخصصان و مسئوالن 
حوزه س��المت و س��ردمداران صنف پزشكان يعني 
س��ازمان نظام پزش��كي، موضع گيري مي كردند و 
معتقد بودند كمبود پزش��ك نداريم، ح��اال اما انگار 
ورق برگشته است! اين بار همين مسئوالن پزشكان 
پيشكسوتي كه مخالف افزايش ظرفيت هاي پزشكي 
براي جبران كمبود پزشك در كشور بودند، از كمبود 
پزشك صحبت مي كنند و درباره احتمال بازگشت 
به اوضاع سالمت و پزش��كي كشور به ۴۰ سال پيش 
هشدار مي دهد؛ آنها هش��دار مي دهند ممكن است 
ناچار شويم مانند دوران قبل از انقالب، پزشك از هند 

و پاكستان وارد كنيم. 
 اينبار صحبت از مهاجرت پزشكان است؛ پزشكاني كه 
پس از سال ها درس خواندن و پولي كه از بيت المال 
براي تربيت آنها هزينه مي شود، وقتي هنگام بازدهي 
و خدمت رساني شان به مردم و كشور مي رسد، ترجيح 
مي دهند به كشورهايي بروند كه درآمدهاي بيشتري 
را نصيبشان مي كند و زندگي مرفهي دارند. در اين ميان 
نبايد نقش شركت هاي ترانسفر پزشك و امتيازهايي را 
كه در اختيار پزشكان جوان قرار مي دهند، فراموش 
كرد؛ شركت هايي كه پزشكان جوان و نخبه ايراني را به 

كشورهايي همچون امارات قاچاق مي كنند. 
  آمارهاي هشدارآميز از مهاجرت پزشكان

آمار ادعايی مهاجرت پزشكان هشدارآميز شده است. 
به گفته رئيس كل سازمان نظام پزش��كي ايران، در 
س��ال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴ هزار و ۲۷ پزشك درخواست 
صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي مهاجرت كرده اند. 
همچنين آمار درخواست good standing )گواهي 
عدم سوءپيشينه( براي مهاجرت پزشكان متخصص 
و فوق  تخصص  رو به افزايش اس��ت.  بر اس��اس آمار، 
در يك سال گذش��ته ۱۶۰ متخصص قلب مهاجرت 
كرده اند؛ در همين مدت ۳۰ هزار نفر از اعضاي كادر 
درمان از دانش��كده هاي علوم پزش��كي درخواست 
good standing يا »نداشتن سوءپيشينه« داشته اند 
كه مقصدش��ان عمان بوده اس��ت؛ همچنين ظرف 
چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشك عمومي از كشور 

مهاجرت كرده اند. 
  پر كردن جاي خالي مهاجران با تنزل سطح 

آموزش پزشكي 
مراسم روز پزشك امسال با يك هشدار برد رسانه اي اش 
تا امروز ادامه دارد. اين هشدار يك جمله تكان دهنده 

از س��وي محمد رئيس زاده، رئيس كل سازمان نظام 
پزشكي كشور بود كه گفت »تخصص جراحي قلب در 
سال جاري ۱۸ نفر ظرفيت داشته است، اما هيچ كس 
متقاضي نشده و در كل كشور فقط دو فارغ التحصيل 
جراحي اطفال داري��م. « همين يك جمل��ه اما كل 
آموزش پزشكي را به چالش كشيد. از نگاه رئيس زاده با 
ادامه وضعيت كنوني ممكن است مجبور شويم مانند 
۴۰ سال قبل از كشور هايي همچون هند و پاكستان 
پزشك وارد كنيم. خالي ماندن ظرفيت هاي پذيرش 
دانشگاه هاي علوم پزشكي در برخي رشته ها و پايين 
آمدن تراز نمره ها براي پر كردن اين صندلي ها تنها 
چالش حوزه آموزش پزشكي نيست. هم اكنون ساير 
كشور ها و به خصوص كشور هاي حاشيه خليج فارس و 
به طور خاص كشور عمان، مقصد اصلي پزشكان نخبه 
ايراني شده اند؛ كش��ور هايي كه با پرداخت دستمزد 
پزشكان به دالر بر سر راه آنان فرش قرمز پهن كرده اند. 
ماحصل اين ماجرا براي ما خالي شدن دانشگاه هاي 
علوم پزشكي از نخبگان و جايگزين شدن آنها با افرادي 
است كه در سطحي به مراتب نازل تر قرار دارند و اين 
مس��ئله مي تواند دانش پزش��كي ايران را كه يكي از 

افتخارات كشورمان بود، به قهقرا ببرد. 
حدود يك ماه بعد از اين اظهار نظر رئيس  س��ازمان 
نظام پزش��كی، ابوالفضل باقري فرد، معاون آموزشي 
وزارت بهداشت از ركورد زني تاريخي در پذيرش آزمون 
دستياري تخصصي ۱۴۰۱ خبر داد، اما ماجراي اين 
ركورد شكني به تسهيل شرايط و يك جورهايي كوتاه 
آمدن ساختار آموزش پزش��كي در برابر كم سوادي 
داوطلبان تخصص است كه توانست همه صندلي هاي 

خالي را پر كند. 
همچنانكه وزير بهداشت در توجيه چرايي خالي ماندن 
هزار ظرفيت در آزمون دستياري سال گذشته گفته بود: 
»اين ظرفيت هاي خالي به دليل آيين نامه هايي است 
كه موجب مي ش��د افراد انتخاب هاي زيادي نداشته 
باش��ند، چون هر داوطلب، حق ۱۰ انتخاب رش��ته 

داشت، اما از امسال هر داوطلب مي تواند ۱۰۰ رشته 
محل را انتخاب كند.«

امسال به گفته معاون آموزش��ي وزارت بهداشت در 
مقايسه با پارسال و ظرفيت مشابه، حدود ۵۰۰ دستيار 
تخصصي در آزمون امسال، بيشتر جذب و پذيرفته 
شدند و از سوي ديگر، صندلي هاي خالي اين آزمون به 
خصوص در رشته هاي مورد نياز، به طور چشمگيري 
پر شد. به عنوان نمونه در رشته بيهوشي، حدود ۵۰ 
درصد از صندلي هاي خالي پارسال، امسال پر شد و 
به رغم اين استقبال چشمگير، تعداد قابل توجهي از 
دستياران نيز در مرحله تكميل ظرفيت و پذيرش بومي 

پذيرفته خواهند شد. 
بدين معنا كه تسهيل و باز گذاشتن دست داوطلبان 
براي انتخاب ۱۰۰ رشته به جاي ۱۰ رشته توانست 
در پر ك��ردن صندلي هاي خال��ي در آزمون چهل و 
نهم، ركوردش��كني و خالي ماندن اين ظرفيت ها را 
در سال هاي گذش��ته هم جبران كند، اما آيا اين كار 
به معني آسيب رسيدن به كيفيت گزينش دانشجو 
براي ادامه تحصيل در دوره هاي تخصص نيست و آيا 
اين سهل گيري موجب تنزل كيفيت و سطح دانش 
پزشكاني نمي شود كه قرار است طي سال هاي آينده 

مسئوليت سالمت جامعه را بر عهده بگيرند؟
  تفاوت در دس�تمزد پزش�كان عاملي براي 

تشويق به مهاجرت
درآمد يك��ي از اصلي ترين انگيزه ه��ا براي مهاجرت 
پزشكان است. عمان كه اين روزها مقصد بسياري از 
پزشكان شده حدود ماهانه ۲هزارو۶۰۰ دالر به پزشك 
عمومي حقوق مي دهد كه از اين مق��دار ۲هزار دالر 
هزينه زندگي در اين كشور است. البته در عمان قانوني 
وجود دارد كه هر ۱۸ماه ۱۱درصد به حقوق پزشكان 
افزوده مي شود. قطر هم كه ميزبان جام جهاني است 
به طور متوس��ط ماهانه ۲هزارو۵۰۰ دالر به پزشك 
عمومي و ۶ه��زار دالر به پزش��ك متخصص حقوق 
مي دهد ك��ه از اين ميزان حقوق ح��دود هزارو۸۰۰ 

دالر را بايد به عنوان هزينه هاي زندگي در اين كشور 
خرج كرد. 

دكتر احمد رضا عصاره، فوق تخصص قلب و عروق و 
عضو هيئت علمي دانشگاه جندي شاپور اهواز با تأكيد 
بر اينكه ماجراي مهاجرت نخبگان در حوزه پزشكي 
۲۰ سال است كه اتفاق افتاده و االن در حال اوج گيري 
اس��ت به »جوان« مي گويد: »كرس��ي هاي استادي 
ما در حال خالي ماندن اس��ت. پزشكان متخصص و 
با تجربه ما كش��ور را ترك مي كنند و ما مجبوريم در 
امتحانات ارتقا و برد، نم��ره بدهيم. نخبگان ما كه در 
كنكور وارد مي شوند به خارج مي روند و كساني را كه 
در كنكور قبول نش��ده اند، بلكه با پول رفته اند خارج 
درس مي خوانند، با پول مي آوري��م و در كالس هاي 

پزشكي مي نشانيم.«
به گفته وي در دانشگاه اهواز شايد بيش از ۵۰درصد 
اساتيد مهاجرت كرده و رفته اند و االن بهترين اساتيد 
كشور ما مهاجرت مي كنند و به كشور هايي مثل عمان 
مي روند.  اين جراح متخصص قلب با مقايس��ه ميان 
تعرفه ها در ايران و ساير كشور ها مي افزايد: »شرايط 
تعرفه ها در كشوري مثل عراق با ۴، ۵ برابر و در عمان 
تا ۱۰ برابر تعرفه ها در ايران است تازه مالياتي هم به 
آنها تعلق نمي گيرد.« اين پزشك با اش��اره به ارفاق 
نمره در برخي رش��ته ها مثل قلب يا اطفال تصريح 
مي كند: »كسي كه جراح قلب است درآمدي ندارد؛ يك 
جراح قلب براي يك مريض يك روز را بايد به جراحي 
بگذراند. مزد اين در بيمارستان دولتي تعرفه اش يك 
ميليون است و بعد برايش سقف هم مي گذارند. اين 
نخبه اي بوده كه بي��ش از ۲۰ س��ال درس خوانده و 
وقتي به بازدهي مي رسد نزديك ۴۰ سالگي است. اين 
فرد زماني كه ديگران تفريح مي كردند، كار مي كرده و 

درس مي خوانده است.«
به گفته عصاره همين فرد وقتي به كشوري مانند عمان 
برود براي شش، هفت عمل در ماه، حدود ۱۰۰هزار 
دالر درآمد دارد و آمار و ارقام درآمد پزش��كان در اين 
كشور ها باالتر از چيزي است كه ما فكرش را بكنيم. 
يا براي يك ويزيت ۱۵۰ دالر دريافت مي كند، اما در 

اينجا ويزيت ۲، ۳ دالر است. 
  مهاجرت يا قاچاق؟

در عين حال بخشي از پشت پرده اين ماجراي مهاجرت 
پزشكان هم به فعاليت برخي شركت هاي مهاجرتي 
بازمي گردد. شركت هايي كه تس��هيالت ويژه اي را 
براي مهاجرت پزشكان به اين كشور ها دارند و اقامت 
و مصاحبه آنها را براي حضور در اين كشور ها تسهيل 
مي كنند. در واقع با پديده جديدي تحت عنوان قاچاق 
پزشكان مواجه هستيم. پديده اي كه پشت پرده آن 
شركت هاي مهاجرتي هستند. اين مسئله موجب شده 
اين ش��ركت ها پزش��كان ايراني را با ترفند هايي به 

كشور هاي حاشيه خليج فارس بكشانند. 
محمد رئيس زاده، رئيس سازمان نظام پزشكي با طرح 
پديده »قاچاق پزشك به اس��م مهاجرت« مي افزايد: 
»چطور مي گوييم اگ��ر آرد  و دارو ارزان باش��د، قاچاق 
مي شود؟ وقتي خدمات پزشكي و نيروي پزشكي هم 
خيلي ارزان باشد، اين نيرو قاچاق مي شود. مگر در حوزه 
دارويار طرح مان اين نبود ك��ه قيمت را واقعي كنيم تا 
دارو قاچاق نشود؟ بر همين اساس بايد قيمت نيروي 
پزشكي مان را هم واقعي كنيم تا قاچاق نشود. وقتي ارزان 

باشد، براي نيروي ما جاذبه ايجاد كرده و او را مي برند.«
محمدج��واد يزدان پن��اه، متخص��ص ايمونولوژي 
هم با اش��اره ب��ه ش��كل گيري اين بيزن��س جديد 
مي گويد: »ترانس��فر يا نقل و انتقال پزشكان به ديگر 
كش��ور ها امروز تبديل به يك بيزينس شده اس��ت و 
آژانس هاي مس��افرتي پيش��نهاد هاي اغواكننده اي 
براي پزشكان دارند. جايي براي اقامت، تسهيل پروسه 
مصاحبه و اقامت را انجام مي دهن��د. در واقع از بحث 
توريسم پزشكي به توريسم پزش��ك رسيده ايم، اما 
بهترين مقصد، كشور هاي عربي و حاشيه خليج فارس 

است كه اتفاقاً پزشكان ايراني را بسيار دوست دارند.«
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30 هزار شغل جديد با صنايع وابسته به مترو ملي ايجاد مي شود

توليد انبوه قطار ملي از ابتداي زمستان

قاچاق سازمان یافته پزشك!
آمار ادعايی خروج پزشكان از ايران نگران كننده شده است

به  گونه اي كه گويا دست هايي در كار است تا سرمايه هاي ايران را به  طور سازمان يافته قاچاق كند

 وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي با حضور در كارخانجات 
دارويي جابر بن حيان و دارو پخش، از خطوط جديد و افزايش ظرفيت 
اين دو شركت توليدي براي تأمين آنتي بيوتيك، داروهاي ضد درد و 

حمايتي و اسپري هاي تنفسي مورد نياز كشور بازديد كرد. 
 سخنگوي قوه قضائيه گفت: س��عي داريم تا پايان ۱۴۰۲ فرآيند در 
دادگاه ها مكانيزه شود تا از فساد اداري و طوالني شدن روند دادگاه ها 

جلوگيري شود. 
 بازرس كل امور بهداشت و درمان س��ازمان بازرسي گفت: قرارگاه 
نظارت بر اجراي قان��ون حمايت از خانواده و جوان��ي جمعيت در اين 
سازمان تشكيل شده و ميزان پيشرفت و نحوه اجراي آن در دستگاه ها 

بررسي مي شود. 
 سخنگوي ش��هرداري تهران گفت: آغاز به كار دو پايگاه پشتيباني 
مديريت بحران و احداث دو نيروگاه خورش��يدي بخشي از پروژه هاي 

دوازدهمين شنبه اميد و افتخار )امروز( است. 
 معاون فرهنگي و امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به فعاليت س��ه مركز س��اماندهي كودكان داراي اختالل سوءمصرف 
مواد مخدر در كشور اعالم كرد كه اين سازمان قصد افزايش اين مراكز 
را دارد. البته اين افزايش مراكز به معناي آن نيست كه تعداد كودكان 
داراي اختالل سوءمصرف مواد زياد است، بلكه بايد ظرفيتي اورژانسي 

داشته باشيم تا كودكان با نياز خاص بتوانند خدمات دريافت كنند. 
 مدير كل مديريت بحران استان تهران با اش��اره به پيش بيني هاي 
انجام شده نسبت به بارش برف و باران در اين استان از اعالم آماده باش 

عوامل مديريت بحران خبر داد. 
 رئيس دبيرخانه س��تاد كش��وري كنترل دخانيات وزارت بهداشت 
با تأكيد بر ل��زوم افزايش ماليات بر دخاني��ات در اليحه بودجه ۱۴۰۲  
گفت: درخواست ما از دولت اين است كه در اليحه بودجه ۱۴۰۲ بحث 
كارشناسي شده افزايش ماليات دخانيات ديده شود، چون در سنوات 
قبلي اين اتفاق نمي افتاد و مذاكرات و مناقش��ات به هدف مش��خص 

نمي رسيد. 

سردار قريشی در اختتاميه »ستاپ«:

باید انسانی موحد، دانا 
مسئولیت پذیر و وطن دوست تربیت کنیم

جانش�ين س�ازمان بس�يج مس�تضعفين اظه�ار امي�دواري 
ك�رد حاص�ل تح�ول اساس�ي آم�وزش و پ�رورش در راس�تاي 
تربي�ت انس�اني موح�د، مؤم�ن، متعه�د، مس�ئوليت پذير، 
تالش�گر، وطن دوس�ت، دان�ا، س�الم، بانش�اط، داراي ع�زت 
نف�س و پاكدامن�ي و همچني�ن خ�الق و كارآفري�ن باش�د. 
سردار سيدقاسم قريش��ي، جانشين سازمان بس��يج مستضعفين در 
اختتاميه رويداد ستاپ )سكوي تحول آموزش و پرورش( كه در مركز 
همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار ش��د، گفت: در ابتدا درود 
مي فرستم بر شهداي مظلوم فتنه امريكايي - صهيونيستي و سعودي 
اخير و همچنين درود مي فرستم بر بانيان، خادمان و مشاركت كنندگان 
در اين رويداد ملي؛ همه شما تحول خواهان كه با دغدغه تحول در تعليم 
و تربيت به ويژه در آموزش و پرورش با تشكيل سكوي تحول در آن يعني 
جبهه علمي و تحول خواه مردمي متشكل از دهها هسته دانش بنيان و 

خانه هاي خالق در اين مراسم حضور يافتيد. 
وي افزود: اين رويداد با احصاي چندين مسئله اصلي در حوزه آموزش و 
پرورش و توليد و ارائه محصوالت راهگشايي خالقانه، نوآورانه و روزآمد 
را ارائه خواهد كرد و يكي از مهم ترين مطالبات تحولي و اعتالبخش رهبر 
انقالب اسالمي و همچنين نيازهاي حياتي كشور است و با ارائه آن به 
بزرگان عرصه تعليم و تربيت آموزش و پرورش، حاميان و پشتيبانان اين 
رويداد بزرگ ملي كمك ارزشمندي به تحول اساسي در حوزه آموزش 

و پرورش خواهد كرد. 
قريشي ادامه داد: نگاه س��احت هاي تعليم و تربيت جمهوري اسالمي 
يعني ساحت هاي اعتقادي، سياس��ي، علمي، اخالقي، زيباشناختي، 
هنري، اقتصادي، حرفه اي، علمي و فناوري مبتني بر ارزش هاي قرآن 
كريم و سنت معصومين عليه الس��الم نقش منحصر به فرد و برجسته 
آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين نهاد تعليم و تربيت رسمي عمومي 
و متولي فرايند تعليم و تربيت در همه ساحت هاي آن موضوعي مهم به 
شمار مي آيد، به شكلي كه رهبر انقالب اسالمي فرموده اند » آموزش 
و پرورش و تعليم و تربيت عمومي زيرساخت اصلي سعادت يك ملت 

و پيشرف آن است. « 
وي ادامه داد:   اميدوارم حاصل تحول اساس��ي آم��وزش و پرورش در 
راستاي تربيت انساني موحد، مؤمن، متعهد، مسئوليت پذير، تالشگر، 
وطن دوس��ت، دانا، س��الم، بانش��اط، داراي عزت نفس و پاكدامني و 

همچنين خالق و كارآفرين باشد. 
جانشين سازمان بسيج مستضعفين اظهار داشت: اين موضوع سال ها 
است مورد مطالبه رهبر انقالب اسالمي قرار دارد، ولي متأسفانه حتي از 
پياده سازي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش طي ۱۰ سال گذشته 
بازمانديم و موفق به اجراي آن نشديم، اگر چه اقدامات بسيار ارزشمندي 
در راستاي س��ند تحول صورت گرفته و وقتي آن را با عرصه هاي ديگر 
مقايس��ه كنيم، معتقديم با توجه به توانايي هايي كه فرزندان اين مرز 
و بوم دارند، كار ش��دني اس��ت و با توجه به نقش پايه اي و ريشه اي كه 
آموزش و پ��رورش در ارتقا و اعتالي ايران اس��المي دارد، بايد اولويت 

ويژه اي براي سند تحول آموزش و پرورش قرار دهيم. 
 حل 14 چالش آموزش و پرورش با راه هاي نوآورانه

مدير خانه خالق و نوآوري ستاپ نيز با بيان اينكه هدف رويداد ستاپ 
اين است كه با راه هاي نوآورانه و فناورانه حل مسئله كند، گفت: بعد از 
ماه ها بررسي و مشورت با فعاالن و تحول خواهان به ۱۴ چالش كليدي 

آموزش و پرورش رسيديم. 
در اختتاميه رويداد س��تاپ، سيد حس��ام نوربخش، مدير خانه خالق 
و نوآوري س��تاپ گفت: از بهمن سال گذش��ته بعد از ماه ها بررسي و 
مش��ورت با فعاالن و تحول خواه��ان به ۱۴ چالش كلي��دي آموزش و 

پرورش رسيديم. 
وي با بيان اينكه هدف رويداد ستاپ اين اس��ت كه با راه هاي نوآورانه 
و فناورانه حل مس��ئله كند، اف��زود: در قالب پنج مح��ور راهبردي در 
زيس��ت بوم تعليم  و  تربيت و ن��وآوري اقدام كرديم كه ش��امل تقويت 
بنيان ه��اي فرهنگي و اجتماع��ي و ارتق��اي آن در تعلي��م  و  تربيت، 
شخصي س��ازي با رويكردهاي نوين، عدالت آموزش��ي و دسترسي به 
امكانات، تغيير امكانات از طريق ابزارهاي نوين و بهبود وضعيت است. 

نوربخش ادامه داد: اتفاقاتي كه در اي��ن رويداد افتاد براي خود ما قابل 
انتظار نبود. طي دو ماه ۱۵۰ طرح از ۱۵ استان به دبيرخانه ارسال شد. 
طرح ها از گروه هاي نوآوري و استارتاپي يا معلمان خالق بود. در نهايت 
۶۰ محصول يا كس��ب  و  كار انتخاب و به مرحله توانمندي رسيدند كه 

اين طرح ها مستعد شتاب دهي و شتاب دهنده بودند. 
مدير خانه خ��الق و ن��وآوري س��تاپ اضافه ك��رد: طرح ه��ا ۳۰ تير 
به ش��تاب دهي رس��يد و در خانه خالق مس��تقر ش��د و امكاناتي نيز 
دراختيارشان قرار گرفت. همچنين ۳۰ طرح به مرحله سرمايه گذاري 
رس��يد؛ در دفترچه طرح هاي نهايي ۲۳ طرح وجود دارد و به ايستگاه 
پاياني رسيديم. همچنين چالش ها را دريافت و پاسخ ها را ارائه داديم. 

وي با اشاره به اينكه اين اولين رويداد تعليم  و  تربيت با نام ستاپ است 
كه برگزار شد، اظهار كرد: حدود ۱۰ الي ۱۲ شتاب دهنده خانه خالق 
كه پيشينه شان زياد بود، فعال شدند. در اين رويداد قرار شد چالش ها را 

با نوآوران مطرح كنيم و در اين زمينه به مرحله پاياني رسيديم. 

حسین سروقامت

بوم گردی، تنها راه نجات آشوراده
ديده ب�ان ميانكال�ه ضمن مخالف�ت با ص�دور مجوز ب�راي طرح 
گردش�گري متمركز در جزي�ره آش�وراده گفت: تنه�ا راه نجات 
منطق�ه بوم گردي يا اكوتوريس�م اس�ت ك�ه مي تواند ي�ك ابزار 
بس�يار عال�ي، قابل توج�ه و اعتم�اد ب�راي حفاظ�ت باش�د. 
يكي از طرح هاي زيست محيطي پر سروصداي دهه هاي اخير »طرح 
گردشگري جزيره آشوراده« بوده است. اين پروژه در سال ۹۳ آغاز شد، 
ولي در دولت دوازدهم در س��ال ۹۷ براي اولين بار اجراي آن به عنوان 
يكي از مصوبات سفر رئيس جمهوري به استان گلستان با دستور مقام 
قضايي متوقف شد و بار ديگر در سال ۹۹ معاونت قضايي دادستان كل 
كشور دستور توقف اين طرح را به دادستان گرگان ابالغ كرد، اما با وجود 
انتقادات وارد شده به اين پروژه مانند فعاليت شركت هاي پرورش ماهي 
در قفس در ميانكاله، منشأ ريزگرد شدن آن و از بين رفتن محيط زندگي 
امن پرندگان، طرح گردشگري آشوراده موفق به كسب مجوز ارزيابي 

زيست محيطي سازمان محيط زيست در دولت سيزدهم شد. 
حر منصوري، ديده بان ميانكاله، در واكنش به صدور مجوز براي طرح 
گردشگري آشوراده اظهار كرد: با گردشگري مخالف نيستم، اما با نوع 
خاصي از آن موافق هستم كه سازگار با مناطق حفاظت شده است. به 
نظر مي رس��د طرحي كه براي جزيره آش��وراده در نظر گرفته شده به 
عنوان گردشگري متمركز اصالً نسخه مناسبي براي هيچ كدام از مناطق 
حفاظت شده به ويژه منطقه بسيار حساس��ي مانند تاالب بين المللي 

ميانكاله و ساير زيستگاه ها و تنوع حيات وحش آن نيست. 
وي افزود: جزيره آشوراده در منتهي عليه شرقي پناهگاه حيات وحش 
و ذخيره گاه زيس��ت كره ميانكاله اس��ت. بخش مهمي از اين منطقه 
حفاظت شده محسوب مي شود كه دس��تكاري در آن مي تواند عواقب 

فاجعه باري داشته باشد. 
منصوري درباره مهاجرت پرندگان به ت��االب ميانكاله در فصل پاييز و 
زمستان گفت: اين مهاجرت ها از سمت ديواره شرقي صورت مي گيرد، 
يعني از آشوراده وارد ميانكاله مي شوند. به عبارتي يك كريدور بسيار 
مهمي براي ورود پرندگان مهاجر به اين منطقه از سمت شمال است كه 

با دستكاري منطقه باعث آسيب آنها مي شويم. 
وي افزود: منطقه آشوراده جزئي از ذخيره گاه زيست كره ميانكاله است. 
سال ها قبل جلس��ات مختلفي درباره اجراي گردش��گري در ميانكاله 
به ويژه آش��وراده با حضور صاحبنظران برگزار ش��د. در اين جلس��ات 
تالش هاي بسيار شد تا اقامتگاه ها و قسمت هاي سازه محور از منطقه 
خارج شوند. در نهايت س��ند پيش��نهادي از طرف مركز بررسي هاي 
استراتژيك نهاد رياست جمهوري در دولت قبل تدوين شد. بر اساس 
آن تمامي سكونتگاه ها و هر آنچه قرار بود در قالب سازه ساخته شود به 
سه ضلع بندر تركمن، بندر گز و گميشان برده مي شوند و صرفاً مناطق 

براي گشت و گذار و طبيعت گردي داخل منطقه باشند. 
ديده بان ميانكاله درباره تصميمات جديد براي منطقه گفت: اواخر سال 
۱۴۰۰ وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي درباره ساخت 
پالژ و ش��هربازي و راه اندازي ورزش هاي آبي در اين محدوده صحبت 
كرده بود، اين در حالي  است كه انجام اين گونه اقدامات عالوه بر عواقب 

زيست محيطي از نظر فني هم نادرست است. 
منصوري ادام��ه داد: از نظر فني در قس��مت غرب��ي ميانكاله به دليل 
اش��راف به خزر احداث پالژ و انجام ورزش هاي آبي به  لحاظ مس��ائل 
زيست محيطي كاماًل اشتباه است. از سمت شرق در جزيره آشوراده هر 
نوع بارگذاري مانند پالژ، مكاني براي ورزش هاي آبي اشتباهي كاماًل 

استراتژيك و از نظر فني مردود است. 
ديده بان ميانكاله تنها راهكار اجراي طرح گردشگري آشوراده و كاهش 
آسيب ها به اين منطقه را »اكوتوريسم« دانست و گفت: اكوتوريسم به 
نوعي اقدامي نرم افزاري اس��ت، چراكه در اين شيوه گردشگري بدون 
ساخت  و  ساز انجام مي شود و به نوعي يك س��فر مسئوالنه به مناطق 
حفاظت شده اس��ت كه باعث افزايش و بهبود ش��اخص هاي زيس��ت 
محيطي و اقتصادي مردم بومي مي ش��ود. هر نوع دستكاري و رد پاي 
اكولوژيك در مناطق حفاظت ش��ده خود  به  خود محكوم است و نبايد 

اين اتفاق به هر بهانه اي حتي گردشگري رخ دهد. 
وي با بيان اينكه در اكوتوريسم با آموزش دادن به همان مردمي كه تا 
آن لحظه داخل منطقه و بهره بردار بودند مي توان منطقه را حفظ كرد، 
اظهار كرد: بهره برداري پايدار در گردش��گري بايد با توجه به ظرفيت 
برد انجام شود. در واقع ظرفيت برد مشخص مي كند كه در يك منطقه 
حفاظت شده چند نفر در طول روز و با چه شرايطي مي توانند از منطقه 
بازديد كنند. ش��ايد در يك فصل روزانه ۱۰۰ نفر بتوانند در منطقه اي 
حضور يابند و فصل ديگري كه فصل حساسي است تنها ۲۰ نفر بتوانند 
بازديد كنند. اين در حالي است كه در شكل گردشگري متمركز براي 

اين مسئله اصاًل محدوديت وجود ندارد. 
ديده بان ميانكاله به زيرساخت هاي الزم براي گردشگري اشاره كرد و 
به ايسنا گفت: به طور قطع به منظور فراهم كردن شرايط براي بازديد 
تعداد زيادي از يك منطقه حفاظت شده به زيرساخت هايي نياز داريم 
كه خود باعث دستكاري منطقه مي شود. دليل اصلي حضور مردم در 
منطقه چشم اندازهاي طبيعي، حضور پرندگان و حيات وحش است كه 
در صورت دستكاري خود  به  خود كمتر و كمتر مي شود. در واقع عوامل 
معرفي كننده اي را كه باعث جذب گردش��گر مي شوند، در ميان مدت 
و بلند مدت به قطعيت از دس��ت خواهد داد و در حقيقت خود  به  خود 
مصرف خواهد شد؛ به جاي بهره برداري، منطقه مصرف و تمام مي شود 

و در نهايت نيز به پايان خواهد رسيد. 
منصوري در پايان خاطر نش��ان كرد: تنها راه نجات منطقه بوم گردي 
يا اكوتوريس��م اس��ت كه مي تواند يك ابزار بس��يار عالي، قابل توجه و 
اعتماد براي حفاظت باشد. اكوتوريس��م از ۵۰ سال قبل به عنوان يك 
ابزار حفاظتي مطرح شده اس��ت و كمك مي كند عوامل و ارزش هاي 
طبيعي مان را حفظ كنيم. مردم محلي از اين طريق اقتصادشان را تأمين 
مي كنند، بدين جهت با اين روش ميانكاله را بهتر از گذش��ته حفاظت 

مي كنند تا منبع مالي و اقتصادي شان پايدار بماند. 

جامعه كم مصرف چه شكلي است؟
در مقاله اي پژوهشي نكاتي پيرامون جامعه كم مصرف ديدم، 

فوق العاده قابل تأمل!
جامعه كم مصرف نمايشگاه سرگرمي نيست. در چنين اجتماعي 
ساعات كار كوتاه تر، اما نتيجه رضايت بخش تر است. صنعت مد 

از رونق افتاده، بازگشت به خويشتن روي بورس است!
افراد خودكفاتر و مولدترند. برندها كاالهاي كمتر، اما كيفي تري 

توليد مي كنند. روي كاالها برچسب دوام خورده است. 
دولت ها براي تعميرات يارانه مالياتي مي دهند، بنابراين مردم به 
جاي خريد اجناس نو، وسايلشان را تعمير مي كنند. تازه اجزاي 

معيوب نيز براي بازتوليد مرجوع مي شوند. 
مردم حاضرند زندگي مهيج، پرش�تاب و آزمندانه خود را رها 
كنند، به جاي آن به آرام سازي ذهني اشتغال ورزيده، به نجات 
زمين بينديشند. در اين جامعه شعار جالبي هست: »كمتر بخر، 

بهتر بخر«!
دوستان! ش�ايد اين حرف ها فانتزي باش�د، اما صد من يه غاز 

نيست!
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زهرا چيذري 
  گزارش  

  از شهر

ق�رارداد مربوط ب�ه تولي�د انب�وه 113 دس�تگاه قطار مل�ي مترو 
منعقد ش�ده و بالفاصله پس از اخ�ذ تأييديه ه�اي بين المللي كه 
انتظار م�ي رود ت�ا اوايل زمس�تان امس�ال محقق ش�ود، فرآيند 
س�اخت آنها در ش�ركت واگن س�ازي ته�ران آغاز خواهد ش�د. 
مسعود درستي، مدير عامل شركت متروي تهران گفت: باتوجه به ماده 
۵۴ قانون مصوب برنامه ششم توسعه مبني بر حداكثر استفاده از توان 
توليدي و خدماتي شركت هاي ايراني و نيز انتقال فناوري به داخل كشور، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به هم��كاري با معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري، وزارتخانه هاي كشور و راه  و  شهرسازي شده، 
به نحوي كه تا پايان اجراي قانون فوق الذك��ر، حداقل ۸۵ درصد دانش 
طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري 
و بين ش��هري، با كمك و اس��تفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي و 
شركت هاي دانش بنيان داخلي، بومي شود.  درستي گفت: گام اساسي 
جهت رفع مشكل تأمين به موقع ناوگان شبكه مترو در كالنشهرها، تنوع 
نداشتن در خريد از كشورهاي مختلف و تسلط بر دانش طراحي و ساخت 

قطار مترويي است. 
وي تصريح كرد: شركت هاي داخلي واگن سازي تهران، جهاد دانشگاهي 
علم  و  صنعت ايران، مپنا لكوموتيو، تيوان ترمز- KES آلمان و صدرا فن، 
پس از ارزيابي و جلسات فني و باتوجه به محدوديت هاي تحريمي كشور، 
با نگاه به بومي س��ازي وتوليد داخلي بخش هاي اصلي قطار ملي مترو 

انتخاب شدند. 
درس��تي تصريح كرد: بومي س��ازي حداقل ۸۵ درصد دانش طراحي و 
ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري و 
رفع وابستگي به شركت هاي خارجي، استفاده از حداكثر ظرفيت توليدي 

شركت هاي مرتبط داخلي، توجه به موضوع تعميرات و نگهداري به روز 
ناوگان حمل و نقل ريلي، تهيه اسناد فني منطبق بر استاندارد از جمله 

اهداف اصلي ساخت قطار ملي مترو است. 
مديرعامل مترو گفت: با تحقق طراحي و توليد يك رام هفت واگنه قطار 
ملي مترو در مدت كمتر از ۱۸ماه كه يكي از سريع ترين پروژه هاي طراحي 
و توسعه محصوالت با فناوري پيچيده كشور است،  يك ركورد ملي با وجود 

محدوديت هاي ناشي از تحريم ها و نيز دوران كرونا حاصل شده است. 
وي در  خصوص اقدامات انجام  شده در ساخت قطار ملي هم گفت: توليد 
تمام زيرسيس��تم ها و قطار ملي مترو مطابق استانداردهاي بين المللي 
و اخذ تأييديه مراكز معتبر جهاني، كسب توانمندي اجراي پروژه هاي 
مشابه صنعت مترو اعم از زيرس��اخت،  تجهيزات ثابت و ناوگان، كسب 
دانش فني براي ساخت انواع قطارهاي برقي از قبيل قطارهاي پرسرعت، 
مترويي و تراموا، ايجاد اش��تغال با اس��تفاده از ظرفيت هاي بالاستفاده 
كارخانجات واگن سازي و زنجيره تأمين قطعات ساخت داخل ) بالغ بر ۵ 
هزار شغل مستقيم و ۱۰ هزار شغل غيرمستقيم پايدار در مرحله نخست 
توليد انبوه ( و كاهش قيمت تمام شده تأمين ناوگان مترويي به بيش از ۲۰ 
درصد قيمت نمونه مشابه خارجي و كاهش ارزبري پروژه ها تا ۸۵درصد 

در مرحله توليد انبوه است. 
درستي در توضيح بيش��تر جزئيات پروژه توليد انبوه قطار ملي گفت: در 
مورد چراغ ها و برف  پاك كن نيز اصالحاتي صورت گرفته تا استانداردهاي 
ريلي براي آنها اعمال ش��ود. تغييرات صورت گرفته در ظاهر و بدنه قطار 
ملي بر اساس تجربيات ۲۰ ساله شركت مترو و نيز شركت بهره برداري در 
استفاده از سه نسل واگن ها انجام شده است. در اين پروژه براي نخستين بار 
راهروي اتصال واگن ها در كشور طراحي و توليد شد و تهويه واگن ها با روش 

مهندسي معكوس بومي سازي شده است. همچنين نصب سنسور براي تمام 
ترمزها محقق شده و در نتيجه اين اقدام، در هر شرايطي راهبر از داخل واگن 
قادر به هدايت ترمزها است.  وي تأكيد كرد: قرارداد مربوط به توليد انبوه 
۱۱۳ دستگاه قطار ملي مترو منعقد شده و بالفاصله پس از اخذ تأييديه هاي 
بين المللي كه انتظار مي رود تا اوايل زمستان امسال محقق شود، فرآيند 
ساخت آنها در شركت واگن سازي تهران آغاز خواهد شد. توليد انبوه قطار 
ملي مي تواند به تأمين ناوگان حمل ونقلي شبكه مترو ساير كالنشهرهاي 
كشور هم كمك كند.  درستي در گفت  و  گو با خبرگزاري فارس تأكيد كرد: 
در۱۰ سال آينده، مترو تهران و ديگر كالنشهرهاي صاحب اين امكان حمل 
و نقل ريلي درون شهري، نيازمند حداقل ۸هزارو۷۰۰ واگن خواهند بود 
كه سپردن چنين مأموريتي به شركت هاي داخلي، به معناي فعال سازي 
واحدهاي صنعتي متعدد ايراني و همچنين اشتغالزايي حداقل ۳۰ هزار نفر 
) تا پايان سال دوم توليد ( است.  وي گفت: در واقع با يك برنامه دو تا شش 
ساله مي توان بخش قابل توجهي از كمبود شبكه مترو شهرهاي بزرگ كشور 
در زمينه ناوگان حمل و نقلي را مرتفع ساخت و حتي به مرور زمان به ايجاد 
ظرفيت صادرات خدمات مهندسي در اين زمينه پرداخت. از طرف ديگر 
سرعت تعمير قطارهاي نيازمند بازسازي نيز افزايش يافته و مي توان اورهال 
ناوگان فرسوده موجود را با جديت بيشتري دنبال كرد.  مدير عامل مترو 
گفت: طبق برآوردهاي صورت گرفته، فقط در كالنشهر تهران و براي ۱۰ 
سال آينده، تأمين بيش از ۴هزارو۴۰۰ دستگاه واگن براي سرويس دهي 
مناسب به مسافران براي خطوط هفتگانه موجود و همچنين خطوط جديد 
ضروري است و اين در حالي است كه تعداد واگن هاي فعلي در حال سير 
اين شبكه هزارو۵۲۳ دستگاه است. همچنين ديگر كالنشهرهاي كشور نيز 

براي يك دهه پيش رو نيازمند ۴هزارو۳۰۰ دستگاه واگن خواهند بود. 


