
»حكمراني نخبگان« شعاري است كه امسال 
براي نشس�ت س�االنه نخبگان علمي كشور 
انتخاب شد و از سوي مسئوالن نيز مورد تأكيد 
قرار گرفت. اين در حالي اس�ت كه متأسفانه 
همچنان جامعه نخبگان  از كمبود حمايت ها از 
جانب مسئوالن و كم اثر بودنشان در مديريت 
اجرايي كش�ور گاليه دارند. اي�ن وضعيت تا 
جايي نگران كننده اس�ت كه رهبر انقالب در 
سال هاي گذش�ته در دفاع از جامعه نخبگان 
و حركت علمي كش�ور اعالم كردن�د تا جان 
دارند ذره اي در اين ب�اره كوتاه نخواهند آمد. 
در رابطه ب�ا وضعيت فعلي جامع�ه نخبگان و 
مطالبه آنها از مسئوالن و همچنين راهكارهاي 
اثرگذاري بيشتر نخبگان در عرصه مديريتي 
اجرايي كش�ور، »ج�وان« با زهرا احتش�ام، 
دانش�جوي دكتراي مديريت آم�وزش عالي 
دانشگاه تهران، برگزيده طرح شهيد احمدي 
روشن و مشمول جايزه تحصيلي شهيد وزوايي 
بنياد نخبگان و دانشجوي استعداد درخشان 
در دوره ارش�د و دكترا گفت وگو كرده اس�ت. 

خانم احتشام تعريف و معيار نخبگي 
چيست؟ به نظر ش�ما آيا نخبه بودن 
الزام�ًا به معن�اي طي ك�ردن مدارج 

دانشگاهي است؟
نخبه در لغت به معناي برگزيده و سرآمد است. 
از نظر من برگزيده و س��رآمد كسي است كه به 
درستي مأموريت خودش را در اين جهان درك 
كند و به بهترين شكل آن را انجام دهد. در نتيجه 
نه لزوماً هر كسي كه مدارج دانشگاهي و پژوهشي 
را با موفقيت طي كرده نخبه اس��ت و نه مي توان 
گفت هر كس��ي مدارج دانشگاهي را طي نكرده، 
نخبه نيست. با اين نگاه قطعاً در كنار نخبه علمي، 
نخبه هاي سياسي  و فرهنگي هم خواهيم داشت 
كه موظفيم آنه��ا را شناس��ايي و معرفي كنيم؛ 
نكته اي كه رئيس جمهور هم در ديدار امس��ال 
با نخب��گان روي آن تأكيد كردند. مث��ًا ما افراد 
مؤثري را در عرصه تربيتي و جهادي كشور داريم 
كه خيلي بيشتر از يك استاد تمام تعليم و تربيت 
توانسته اند بر تربيت درست كودك و جوان اثرگذار 
باشند كه گاهي مدارج دانشگاهي خاصي را هم 
طي نكرده اند. اين افراد قطعاً نخبه فرهنگي اند  يا 
مثًا مادراني كه در طول تاريخ كشور توانسته اند 
قهرمانان و اس��طوره هاي بزرگي را تربيت كنند 
قطعاً نخبگان بي بديلي هس��تند كه بايد معرفي 

شوند و الگوي نسل هاي بعد قرار گيرند. 
از طرفي لزوماً هر كسي كه طي مدارج دانشگاهي 
موفق بوده نمي تواند لفظ نخبه ب��راي او اطاق 
ش��ود. در اين خصوص رهبر معظم انقاب يك 
مثال خوبي زدند و گفتند كه يك اختاسگر هم، 
فرد باهوشي است و چه بسا تحصيات بااليي هم 
دارد، اما اين موهبت ها را در مس��ير اشتباهي به 
كار گرفته و قطعاً كسي به او نخبه نمي گويد. پس 
شناخت درست مسير و جهت صحيح به كارگيري 
هوش، اس��تعداد، علم و توانمندي ها براي نائل 

آمدن به جايگاه نخبگي خيلي مهم است. 
وضعي�ت جامعه نخب�گان را در حال 

حاضر چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
هميشه مسائل معيش��تي، اهميت به نخبگان و 
وارد كردن آنها در مس��ائل كش��ور از بحث هاي 
مه��م در ميان جامع��ه نخبگان بوده اس��ت، اما 
چيزي كه هميشه ذهن من را به خودش مشغول 
كرده بحث هويت  نخب��گان و معناداري زندگي 
آنها اس��ت. در حالي ك��ه نهاد آموزش��ي  ما به 
آموزش تكنيك ها و ابزارها ب��ه دانش آموزان و 
نخبگان خيلي اهميت مي دهد، اما متأس��فانه 
در شناس��اندن مفهوم و معناي درست زندگي 
و جهت صحيح اس��تفاده از تكنيك ها و ابزارها 
موفق عمل نكرده اس��ت. در صورت��ي كه نخبه 
حتماً بايد جهت مأموريت خودش را كشف كند، 
معناي درست زندگي را متوجه شود و در جهت 

آن حركت كند. 
در اين رابطه ش��هيد مطهري يك بحث زيبايي 
در كتاب آزادي معنوي  دارند. ايش��ان دو مفهوم 
»انس��ان بزرگ« و »انس��ان بزرگ��وار« را با هم 
مقايس��ه مي كنند و مي گويند بزرگ��ي در برابر 
كوچكي اس��ت، اما بزرگواري در براب��ر دنائت و 
پستي است. همه انس��ان هايي كه اسمشان در 
تاريخ مانده- اعم از مثبت و منفي- انس��ان هاي 
بزرگي بوده اند و همت بااليي داشته اند اما بسياري 
از آنها بزرگوار نيستند. انس��ان بزرگ آن كسي 
است كه همت و تاش بااليي دارد، موهبت ها و 
ابزارهاي ارزشمندي را مثل هوش، مديريت زمان، 
دانش، برنامه ريزي دقيق  و سياست ورزي را به كار 
مي گيرد و در راستاي هدفش حركت مي كند، اما 
بزرگوار كسي است كه اين موهبت ها و تاش ها را 
در جهت درست و حق استفاده مي كند، در برابر 
پليدي ها احساس شرافت مي كند و همتش را در 

هر مسيري به كار نمي گيرد. 
متأسفانه در خوش بينانه ترين حالت، كليت نهاد 
رسمي آموزشي ما انس��ان بزرگ تربيت مي كند 
و نه بزرگ��وار؛ يعني در حالي كه نهاد آموزش��ي 
كش��ورمان تاش مي كند تا ابزارها و تكنيك ها 
را به نخبگان ياد بدهد، در قسمت دوم كه بايد به 
نخبگان هويت دهد و جهت زندگي را به آنها نشان 
دهد تا تكنيك ها را در چه مسيري با چه آرماني 
و در چه چارچوب معنايي ب��ه كار بگيرند، لنگ 
مي زند. اگر امروز برخي از نخبگان توانس��ته اند 

در اين قسمت وضعيت خوبي داشته باشند، آن 
را مديون خانواده و نهادهايي غير از نهاد آموزش 

رسمي هستند. 
شما به عنوان يك نخبه چه مطالباتي  

داريد؟ 
ي��ك مطالبه جدي م��ن از مس��ئوالن امر بحث 
نظارت بر گروه هاي آموزشي دانشگاه در مسئله 
جذب اعضاي هيئت علمي دانش��گاه است. يك 
بخش مهمي از قش��ر تحصيلك��رده و نخبه مان، 
عاقه مند هس��تند وارد بدنه دانش��گاه شوند و 
كارهاي پژوهشي و تدريس داشته باشند و عضو 
هيئت علمي ش��وند، از آن طرف هم دانشگاه ها 
اعام مي كنند كه نيازمند جذب اعضاي هيئت 
علمي هس��تند، اما بدون هيچ رويه مشخصي و 
بدون هيچ پاسخگويي خاصي، افراد با رزومه هاي 
قوي رد مي ش��وند و متأسفانه س��از و كار جذب 
اعضاي هيئت علمي مشخص نيست. تا جايي كه 
بارها ديده شده س��ليقه هاي فردي و باندبازي ها 
و حتي چيزي ش��بيه به مافيايي كه در برخي از 
گروه هاي آموزشي برخي دانشكده ها وجود دارد، 
تصميم يك ف��رد خاصي كه در گروه آموزش��ي 
نفوذ دارد، باعث مي ش��ود متقاضي جذب شود 
يا نش��ود، بنابراين بايد حتماً شايسته ساالري و 
نظارت مشخصي در جذب اعضاي هيئت علمي 

دانشگاه ها اتفاق بيفتد. 
مسئله بعدي آسان س��ازي فضاي كسب وكارها 
است. خيلي از نخبگان به ايجاد درگاه يكپارچه  
صدور مجوزها به صورت الكترونيكي اميد بسته 
بودند. قرار بود تا با اين درگاه يكپارچه، مجوزهاي 
كس��ب وكارها در ه��ر وزارتخانه اي ب��ه صورت 
الكترونيكي و بدون پيچ وخم هاي بوروكراس��ي 
خنده دار و وقت گير صادر شود، اما متأسفانه همه 
وزارتخانه ها پاي كار نيامدند و به سرانجام نرسيد. 
مسئله سوم نيز مسئله آمايش رشته ها به دور از 
صرفاً ارزش گذاري مادي است. بايد حواسمان 
باش��د كه لزوما همه رش��ته ها نبايد درآمدساز 
باشند و همه رش��ته ها ارزششان نبايد براساس 
ميزان درآمدي كه توليد مي كنند سنجيده شود. 
چه بسا در رش��ته اي مثل فلسفه بايد »حكيم« 
تربيت شود و نه فردي كه توليد درآمد كند. در 
برخي از رشته ها بايد س��رمايه اجتماعي توليد 
ش��ود و نه س��رمايه مادي. متأس��فانه برخي از 
مديران دانشگاه مي گويند فان دانشكده بايد 
قدرت و اختيار بيش��تري داش��ته باشد، چون 
بخش مهمي از بودجه دانشگاه را تأمين مي كند. 
بله يك دانش��كده بنابر ماهيت رشته اش توليد 
درآمد بيشتري مي تواند داش��ته باشد، اما يك 
دانشكده اي وظيفه اش توليد درآمد نيست و بايد 

توليد انديشه و حكمت كند. 

راهكارهاي اثرگذاري بيشتر نخبگان 
را در عرصه مديريتي اجرايي كشور 

چه مي دانيد؟
دو اتفاق بايد ب��ه صورت همزم��ان بيفتد؛ يكي 
تغيير نگرش در خود نخبگان و يكي تغيير نگرش 
در مس��ئوالن.  تغيير نگرش در مي��ان نخبگان، 
يعني تغيير در آن تص��وري كه در ميان نخبگان 
وج��ود دارد كه حتماً بايد س��متي در دس��تگاه 
اجرايي بگيرن��د ت��ا در آن اثرگذار باش��ند. بله 
اين يك مس��ير خوب اس��ت، اما به نظر من يك 
مس��ير اثرگذارتر اين اس��ت كه نخبگان بر پايه 
توانمندي هاي خودشان، مجموعه هاي توانمند 
و اثرگذار خودش��ان را ايجاد كنند كه دس��تگاه 
اجرايي نيازمند آن مجموعه ها باشد و ديگر نتواند 
آنه��ا را ناديده بگيرد. حتي در رش��ته هايي مثل 
رشته هاي مديريت، علوم انساني و علوم پايه باشد 
نيز مي توان انديشكده هاي پرقدرت ايجاد شود 
كه خود مس��ئوالن يك جاهايي احساس نياز و 
دست كمك به سمت اين انديشكده ها دراز كنند. 
در اين زمينه نمونه هاي موفقي نيز داش��ته ايم. 
در رش��ته هاي ديگر ني��ز نخب��گان مي توانند با 
ايجاد استارتاپ ها، كسب وكارها و مجموعه هاي 
خودشان به سودآوري، درآمدزايي و ايفاي نقش 
بپردازند كه دولت نتواند آنها را ناديده بگيرد. در 
اين زمينه نيز مجموعه هاي موفقي داشتيم كه 
بدنه اجرايي و دولت از يكجايي به بعد نتوانسته 
آنها را نادي��ده بگيرد و مجبور به عق��د قرارداد و 

تفاهمنامه با آنها شده است. 
مسئله ديگر هم تغيير نگرش مسئوالن، سياست ها 
و فرآيندهاي موجود در اين دستگاه ها است و بايد 
روي بحث شايسته  ساالري به صورت جدي تمركز 
شود. در حال حاضر در سازمان اداري استخدامي 
رويكرد جديدي حاكم شده است كه كانون هاي 
ارزيابي شايس��تگي را به منظور انتخاب مديران 
دنبال مي كند، حتي يكسري فرصت هاي شغلي را 
براي اعضاي بنياد ملي نخبگان در نظر گرفته كه 
مي تواند ارزشمند باشد. اميد است تا تغيير نگرش 
براي تمام مسئوالن اجرايي كشور براي استفاده 

از انديشه نخبگان اتفاق بيفتد. 
اين نكته را بايد در نظر گرفت كه لزوماً نخبگان 
اثرگذاريش��ان از طريق كار اجرايي نيست. نخبه 
خيلي وقت ها كارش توليد فكر است و اگر درگير 
كار اجرايي شود، از كار اصلي اش كه فكر است، باز 
مي ماند. بايد خيلي وقت ها براي نخبه جايي درنظر 
گرفته ش��ود كه توليد فكر و انديش��ه و سياست 
كند و مس��ئوالن از اين فكر، انديشه و سياست 

استفاده كنند. 
به نظر ش�ما چرا مهاج�رت نخبگان 
اتفاق مي افتد؟ ش�رايط باي�د به چه 
ش�كلي تغيير كند تا كمت�ر نخبه اي 

تصميم به مهاجرت بگيرد؟ 
به نظر من سه اتفاق به صورت موازي و همزمان 
بايد بيفتد؛ اول، تقويت هويت نخبگان است كه 
نقش اصلي در اين زمينه را خانواده ها و مدارس 
ايفا مي كنند. دوم، تغيير رفتار اساتيد دانشگاهي 
و سوم، تغيير رفتار مسئوالن است  كه هر سه مورد 

بايد به صورت همزمان و موازي پيش بروند. 
در خصوص تقويت هويت نخب��گان، آن چيزي 
ك��ه در حوزه تعلي��م و تربي��ت اتف��اق مي افتد 
و مخصوص��اً در فض��اي برخي م��دارس خاص 
شاهدش هس��تيم، اين اس��ت كه گاهی والدين 
اصرار دارند به فرزندش��ان مهارت هايي آموخته 
ش��ود كه هر چه زودتر بتواند مهاجرت كند. اين 
يك پدي��ده فوق العاده خطرناك اس��ت. خاطرم 
هس��ت در مدرس��ه اي برنامه اي ترتي��ب داده 
ش��د كه نخبگان موفقي كه به كش��ور بازگشته  
و توانس��ته اند موقعيت ه��اي خيل��ي خوبي در 

ش��ركت هاي دانش بنيان يا مراك��ز علمي مثل 
پژوهشگاه رويان داشته باشند، به دانش آموزان 
معرفي شوند. متأس��فانه در كمال تعجب برخي 
خانواده ها به جاي تشكر اعتراض كردند كه چرا 
نمونه هاي موفق داخل كش��ور را به فرزندانمان 
معرفي مي كنيد و باعث مي شويد براي رفتن مردد 
شوند؟! همين افراد وقتي دانشمندان خودمان در 
اوج محدوديت ها موفق به توليد پيش��رفته ترين 

واكسن ها شدند، آنها را تحقير كردند. 
در رابطه با تغيير رفتار اس��اتيد دانشگاه نيز بايد 
بگويم در ح��ال حاضر بدنه اي از برخي اس��اتيد 
دانش��گاهي داريم كه اصرار به ترغيب دانش��جو 
به س��مت مهاجرت دارند و من خودم شاهد اين 
بودم كه دانشجويي تصميم گرفته بود در داخل 
كش��ور ادامه تحصيل ده��د، اما م��دام از طرف 
استادش سرزنش مي شد كه چرا چنين تصميمي 
گرفته است؟ متأس��فانه برخي اساتيد به صورت 
پررنگي دانشجوها را به س��مت مهاجرت سوق 
مي دهند، بدون اينكه متوجه باشند كه خودشان 
بخش��ي از پازلي هس��تند كه بايد براي جوانان 
نخبه، اميدآفرين ش��وند و دس��ت آنها را بگيرند 
تا اين بچه ها موجب آباداني كشورش��ان شوند. 
استادي كه صرفاً مقاله نويس��ي بلد است و هيچ 
تاشي در جهت كاربرد دانش خود و كارآفريني 
ندارد، خودش مهم ترين عامل براي سرخوردگي 
دانشجويان است. البته اساتيدي را هم مي شناسم 
كه مثًا خودش��ان به صورت موفق شركت هاي 
دانش بنياني را اداره مي كنند كه دانشجويانشان 
را در اين مجموعه ها مش��غول به كار و براي اين 

جوانان اميدآفريني كرده اند. 
و سومين مسئله يعني تغيير رفتار مسئوالن نيز 
بايد اتف��اق بيفتد و مس��ئوالن در تكاپوي حفظ 
نخبگان باشند. چند سالي است كه در بنياد ملي 
نخبگان اتفاقات اصاحي شروع شده و همچنان 
هم در حال انجام است، اما در زمينه هاي مختلف 
مثل نظارت بر فرآيند جذب اعضاي هيئت علمي 
در دانشگاه ها، آسان سازي راه اندازي كسب وكارها  
و درگاه الكترونيكي صدور مجوزها بايد كارهايي 

صورت گيرد تا نخبگان دلگرم شوند. 
ش�ما نخبه اي را كه مهاج�رت كرده 

نخبه بد مي دانيد؟
نه اين طور نيست. بستگي دارد كه نخبه در چه 
شرايطي مهاجرت كند، هدفش از مهاجرت چه 
باش��د و چه تصويري از خودش در كشور ديگر 
به جاي بگذارد. اگر نخبه بداند كه با ماندنش در 
كش��ور موقعيتي برايش مهيا است كه مي تواند 
مشكلي از مشكات كشورش را حل كند، اما براي 
رسيدن به رفاه بيشتر، كشورش را ترك مي كند 
به نظر من كار درستي نكرده است؛ مثاً زندگينامه 
دكتر كاظمي آشتياني، مؤسس پژوهشگاه رويان 

در اين باره خيلي الهام بخش است. 
همچنين اگر هدف نخبه از مهاجرت اين باشد كه 
از علم و امكاناتي كه در كشور مقصد وجود دارد 
استفاده كند و توشه خودش را ببندد به اين اميد 
كه به آرمان هاي كش��ور كمك كند نيز پذيرفته 
است.  در آخر، تصويري كه نخبه مهاجر از خودش 
در كشور مقصد بر جاي مي گذارد خيلي مهم است. 
هر يك از دانشجويان مهاجر ما مي توانند سفيري 
براي تبليغ ارزش هاي تمدني ما به ساير كشورها 
باشند. به نظرم كتاب خاطرات سفير دكتر نيلوفر 
شادمهري در اين زمينه خيلي الهام بخش است. 
اينكه چگونه يك دانشجوي نخبه ايراني در فرانسه 
توانسته است ساير فرهنگ ها را مجذوب خود كند 
و حتي يك دانش��جوي امريكايي را به آيين خود 
درآورد، بنابراين اين مهاجرت با مهاجرت نخبه اي 
كه خودش را مي بازد و در فرهنگ كشور مقصد حل 
مي شود و نه تنها تصويري از كشور خودش نشان 
نمي دهد، بلكه ارزش ها و هويت بومي خودش را نيز 

فراموش مي كند، خيلي تفاوت دارد. 
آيا حمايت ها از شما و ساير نخبگان 

كافي بوده است؟
قطعاً خير. من هميشه مي گويم دو حوزه فرهنگ و 
نخبگان در كشورمان مظلومند. وقتي ارقام بودجه  
درنظر گرفته ش��ده براي نخب��گان و همچنين 
برخورد مس��ئوالن با نخبگان در اين دو حوزه را 
نگاه كنيم، مي بينيم كه حمايت ها در اين دو حوزه 

به هيچ وجه كافي نبوده است. 
لطفاً از روز ديدار با رهبري و خاطره اي 

از آن روز برايمان بگوييد. 
تمام فرمايشات رهبر معظم انقاب برايم عزيز و 
ماندگار بود، اما سه موضوع در روز ديدار با رهبر 
معظم انقاب خيلي به دلم نشس��ت. يكي اينكه 
فرمودند ش��ما جوان هايي كه با وجود اين همه 
حمله فكري و رسانه اي دشمن همچنان معتقد 
به آرمان هاي انقاب اسامي هستيد، نشانه اي از 
حقانيت انقاب اسامي هستيد. در واقع ايشان 
جوانان معتقد به آرمان هاي انقاب را نشانه اي بر 
حقانيت انقاب دانستند و اين خيلي برايم عزيز 
و باعث افتخار بود. يك جمله ديگر هم اينكه من 
خطاب به رهبر انقاب گفتم: »دوس��تان زيادي 
دارم كه برخي ش��ان ظاهر و پوشش شان شبيه 
من نيست، اما به شما سام رساندند. « و ايشان با 
محبت و با يك حس نابي سام آنها را برگرداندند 
و من را واسطه كردند كه س��ام ايشان را به آنها 
برسانم. در آخر دعايي كه از ايشان خواستم تا با 
مهر پدرانه و به ص��ورت خاص در حق من كنند. 
همه اينها به ياد ماندني ترين سكانس هاي زندگي 

من از لحظات عمرم خواهد بود. 

884984403سرويس اجتماعي
مافيا نمي گذارد نخبه اثرگذار باشد
راهكار اثرگذاري نخبگان در كشور در گفت وگوي »جوان« با زهرا احتشام

 سرپرس��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي ش��ركت بهره برداري 
راه آهن ش��هري تهران و حومه از اجراي طرح »كت��اب در گردش« با 
هدف ترويج فرهنگ مطالعه و گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني در 

متروي تهران خبر داد. 
 مع��اون بيمه اي س��ازمان تأمين اجتماعي از اجرايي ش��دن مصوبه 
كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مبني بر تعيين كمك هزينه 
مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين 1401 خبر داد. 
 رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: پرهيز از مصرف آنتي بيوتيك در شروع 
بيماري هاي ويروسي يك اصل اس��ت، اما بعد از هفته اول بيماري در 
صورت بروز عوارض ميكروبي ممكن است با نظر پزشك آنتي بيوتيك 

تجويز شود. 
 مش��اور رئيس س��ازمان غذا و دارو تأكيد كرد كه گزارش تخلف و 
كم كاري شركت هاي داروساز تهيه ش��ده و در صورت لزوم در اختيار 

مراجع قضايي براي برخورد با متخلفان قرار خواهد گرفت. 
 ش��هردار تهران از صدور شناس��نامه ايمني براي س��اختمان هاي 

بلندمرتبه با همكاري ۹ دستگاه مرتبط خبر داد. 
 رئيس شوراي اسامي ش��هر تهران با تأكيد بر اينكه تهران يكي از 
10 شهر بحران زا در دنياست، گفت: براي ايمن سازي شهر تهران بايد 

تاش زيادي انجام دهيم. 
 وزير آموزش و پرورش گفت: دانش آموزاني كه نظام قديم آموزشي 
هستند بايد بتوانند يك آزموني بدهند كه استاندارد باشد و بعد سوابق 

آنها را به سازمان سنجش ارسال كنيم. 
 معاون سازمان سنجش درباره س��هم نمرات عمومي تخصصي در 
كنكور 140۲ گفت: از س��هم 40 درصدي قطعي س��وابق تحصيلي، 
۲۶درصد مربوط به دروس عمومي و 14 درصد براي دروس اختصاصي 
اس��ت همچنين كنكور س��هم ۶0 درصدي دارد كه صرف��اً از دروس 

تخصصي است. 
 رئيس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به اينكه 130 ايستگاه 
لرزه نگاري در كش��ور احداث شده اس��ت، گفت: بايد 1400 ايستگاه 

لرزه نگاري در كشور داشته باشيم. 
 رئيس س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه تا زمان��ي كه كمبودها رفع 
نشده نياز مردم از طريق واردات در كنار توليد داخل رفع خواهد شد؛ از 

راه اندازي خط توليد جديد سرم تا دو ماه آينده خبر داد. 
 مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پ��رورش از 

راه اندازي40هنرستان مرزي در سال تحصيلي آينده خبر داد. 
 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه دستگاه ها 
وظايف خود را در حوزه آسيب هاي اجتماعي زنان انجام دهند، گفت: 
در سال هاي اخير ش��اهد گسترش آس��يب ها به ويژه در حوزه زنان و 

خانواده هستيم. 

مهسا گربندي
  گفت وگو

حسین سروقامت

 رتبه داري ايران در مصرف انرژي 
ساالنه 27 هزار نفر را مي كشد!

با كاهش دماي هوا، چالش تكراري آلودگي و پديده وارونگي هوا هم 
دوباره گلوي ساكنان كالنش�هر تهران را فشار مي دهد. روز گذشته 
هم كيفيت هوا براي س�ومين روز متوالي در ش�رايط »ناسالم براي 
گروه های حساس« قرار گرفت. ريشه هاي اين آلودگي هم مشخص 
اس�ت و متهم رديف اول آلودگي هوا سوخت هاي فسيلي و احتراق 
ناقص آن در خودروها و موتورس�يكلت هاي فرسوده است. خالصه 
اينكه ايران از لحاظ ميزان مصرف انرژي رتب�ه اول در جهان را دارد 
كه 2/5 برابر ميزان مصرف انرژي در دنياست. پس اگر بتوانيم مصرف 
انرژي را كنترل كنيم و به حداقل برس�انيم، مي تواند راهكاري براي 
نجات شهرها از آلودگي هوا باشد و از مرگ ساالنه 27 هزار نفر بر اثر 
آلودگي هوا جلوگيري كند. با وجود اين رانت و فساد در حوزه اسقاط 
وسايل نقليه فرس�وده موجب شده خروج اين وس�ايل از سيستم 
حمل و نقل و استاندارد س�ازي مصرف انرژي با چالش مواجه شود. 
براس��اس آمارهاي وزارت بهداشت، س��االنه حدود ۲۷ هزار مرگ و مير 
منتس��ب به آلودگي هوا در كشور ثبت مي ش��ود. آماري كه فراتر از آمار 
كشته شدگان در تصادفات جاده اي است، اما از آنجايي  كه اين مرگ ها به 
شكل تدريجي رخ مي دهد و اين قاتل نامرئي است، بزرگي اين آمار كمتر 
به چشم مي آيد. ريشه هاي آلودگي هوا اما مشخص است. آلودگي هوا در 
تهران ناشي از دو عامل آالينده هاي متحرك همچون خودرو، اتوبوس، 
موتورسيكلت و منابع آالينده ثابت مانند نيروگاه ها و پااليشگاه هاست. 
خاصه ترش اينكه آلودگي هوا به واس��طه مصرف سوخت هاي فسيلي 
ايجاد مي شود و از قضا آنطور كه داريوش گل عليزاده، سرپرست مركز ملي 
هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد، ايران رتبه اول را 
در جهان از لحاظ ميزان مصرف انرژي دارد. از نگاه وي شدت مصرف انرژي 
معياري است كه اگر آن را كنترل كنيم و به حداقل برسانيم، شايد بسياري 

از شهرها از اين وضعيت آلودگي هوا نجات پيدا كند. 
بين 5۹ تا 83 درصد از آلودگي هواي پايتخت به منابع متحرك آلودگي 
همچون خودروها و موتورهاي فرسوده و فرسودگي ناوگان حمل و نقل 
عمومي است. بر اين اساس اگر تنها مشكل آلودگي هوا را در بخش منابع 
متحرك حل كنيم، تعداد روزهاي آلوده پايتخت از نصف مقدار فعلي نيز 

كمتر خواهد شد!
 رتبه داري ايران در مصرف انرژي 

گل عليزاده با بيان اينكه در ش��هري مانند تهران بارگذاري بيش از حد 
فعاليت و جمعيت، مصرف انرژي را افزايش مي دهد، مي گويد:»با عنايت 
به اينكه پايه سوخت توليد انرژي در كشور ما حدود ۹4 درصد بر مبناي 
اتاف سوخت هاي فسيلي است، اگر در چنين شرايطي آلودگي نداشته 
باشيم، جاي تعجب دارد.« به گفته سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
ايران رتبه اول در جهان از لحاظ ميزان مصرف انرژي را دارد كه ۲/5 برابر 
دنيا و 15 برابر ژاپن مصرف انرژي داريم. شدت مصرف انرژي معياري است 
كه اگر آن را كنترل كنيم و به حداقل برسانيم، شايد بسياري از شهرها از 

اين وضعيت آلودگي هوا نجات پيدا كند. 
وي با بيان اينكه طي س��ال هاي گذشته انباش��ت تكاليف بر جاي مانده 
را داريم، مي افزايد:»همين موضوع سبب ش��ده امروز شرايط كشور در 
كانشهرها به گونه اي باشد كه هر چقدر اقدام مي شود، به اندازه سرعت 

انتشار آلودگي هوا نيست.«
  نقش خودروهاي فرسوده در آلودگي هوا 

رعايت حدود مجاز انتشار آالينده ها و استانداردهاي زيست محيطي براي 
توليد و واردات خودرو از جمله شروطي است كه طبق قانون هواي پاك 

بر آن تأكيد شده است. 
همچنين در ماده 8 اين قانون بر لزوم اسقاط خودروهاي فرسوده تأكيد 
شده است. بر اين اساس تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل 
نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند 
وس��ايل نقليه خود را پس از رس��يدن به سن فرس��ودگي از رده خارج و 
مسئوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت 
نظارت بيمه مركزي جمهوري اسامي ايران بيمه كنند. حمل بار و مسافر، 
 صدورگواهي معاينه فني،  تخصيص بيمه شخص ثالث،  خريد و فروش، نقل 
و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع است. پليس راهنمايي 
و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسامي ايران خودروهاي فرسوده را 
به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، 

 محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعام شده است، جريمه مي كند. 
گل عليزاده با اش��اره به اينكه در حال حاضر حدود ۶/5ميليون خودرو از 
۲5 ميليون خودروي شماره گذاري شده در كشور فرسوده است، تأكيد 
مي كن��د:» از 1۲ ميليون موتورس��يكلت شماره گذاري ش��ده در حدود 
۹/5 ميليون موتورسيكلت فرس��وده داريم و اين عدد در كانشهرها به 

۷ ميليون مي رسد.«
طبق اظهارات سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم خودروهاي فرسوده 
هم از نظر مصرف سوخت نگران كننده هستند و هم از لحاظ انتشار آلودگي 

هوا چندين برابر يك خودروي استاندارد آلودگي منتشر مي كنند. 
طبق آماري كه سردار تيمور حسيني، جانشين رئيس پليس راهور فراجا 
ارائه مي دهد هم در كشور 4۷ درصد خودروها معادل 1۷ ميليون وسيله 
نقليه فرسوده هستند كه از اين ميزان ۷ ميليون دستگاه در كانشهرها 

در حال ترددند!
  خودروهاي فرسوده عامل نيمي از تصادفات

خودروهاي فرسوده فقط از طريق آلودگي هوا نيست كه باعث مرگ و مير 
مي ش��وند و عامل اصلي تصادفات جاده اي هم همين خودروها هستند. 
سردار حس��يني در همين رابطه تأكيد مي كند:»50 درصد تصادفات ما 
تصادفاتي هستند كه اگر شرايط ايمني خودرو مطلوب و استاندارد بود، 

حتماً آن تصادف به وقوع نمي پيوست.«
از نگاه وي نقش وضعيت فني خودرو در پيش��گيري از تصادف به عنوان 

قابليت پيشا  وقوعي بسيار قابل توجه است. 
 گره خوردن اسقاط وسايل نقليه فرسوده با رانت و فساد

ببينيم سرنوشت اسقاط خودروهاي فرسوده به كجا رسيده و چرا اجرايي 
نمي شود؟

س��ميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيس��ت مجلس معتقد است، 
دولت از زماني كه به طور جدي وارد عرصه اسقاط شد، روند خوبي شكل 
گرفت، به شكلي كه توانستيم حدود ۲ ميليون خودرو فرسوده را از رده 
خارج كنيم، اما به اين دليل كه ارائه گواهي اسقاط خودرو فقط مربوط به 
خودروهاي وارداتي بود و خودروسازان داخلي هيچ مسئوليتي براي اسقاط 
خودروهاي فرسوده نداشتند، از سال ۹۶ كه واردات خودرو ممنوع شد، 

عماً اسقاط خودرو نيز به كما رفت!
به گفته رفيعي طبق قانون ساماندهي صنعت خودرو به ازاي توليد هر چهار 
خودرو و موتورسيكلت، يك خودروي فرسوده بايد از رده خارج شود. سه 
ماه از اباغ اين قانون نگذشته بود كه دولت اليحه اصاحي به مجلس ارائه 
كرد. در اليحه الحاقي آورده شده است كه اسقاط يك به چهار خودروها 
لحاظ نشود و به ازاي آن 1/5 درصد مبلغ توليد خودرو از توليد كننده پول 
گرفته شود. بدين ترتيب توليد كننده عمًا اين مبلغ را از خريدار دريافت 

كرده و ديگر مسئوليتي براي اسقاط خودروهاي فرسوده نخواهد داشت!
از سوي ديگر قيمت خودروهاي فرسوده كه دست مردم است، عماً تابعي 
از قيمت خودرو نو در بازار است. بدين ترتيب رقم 1/5 درصد مبلغ خودرو 
نو مبلغ ناچيزي مي شود كه اصاً براي دارندگان خودروهاي فرسوده هيچ 
انگيزه اي براي پيش قدم شدن در اسقاط ايجاد نمي كند و قطعاً آنها راضي 
نمي شوند خودروی فرسوده خود را براي اس��قاط تحويل دهند.  از نگاه 
جانشين رئيس پليس راهور فراجا هم فرايند اسقاط خودرو اشكال دارد. 
حسيني تأكيد مي كند:» حوزه اسقاط تبديل  به يك حوزه پر از رانت و فساد 
و انحصار شده و سود اين فرايند ناقص را يك تعداد انگشت شمار و فرصت 

طلب مي برند و آسيب هاي آن شامل توده مردم مي شود.«

آداب و رسوم قديمي ما گاهي محشر است!
رسم بازار بود. صبح كه كركره را باال مي كشيدند، يك صندلي 
پشت در دكان مي گذاشتند. اولين مشتري كه مي آمد و خريد 
مي ك�رد، صندلي را برم�ي داش�تند. . . يعني ما دش�ت اول را 

گرفته ايم. 
مش�تري دوم كه مي آمد، حتي اگر جنس مورد نياز او در دكان 
موجود ب�ود، مغازه دار نگاهي ب�ه بيرون مي انداخ�ت تا ببيند 
صندلي كدام دكان همچنان پشت در است. مشتري را به همان 

دكان مي فرستاد!
اين روال ادامه داشت تا همه مغازه ها د شت اول را بگيرند!

خداي من! چه قشنگ هواي هم را داشتند. پاي درد دلشان كه 
مي نشستي، مي گفتند مگر ما به جز هم كه را داريم؟

آنچه كه از سر گذشت، شد سرگذشت / حيف بي دقت گذشت، 
اما گذشت

تا كه خواس�تيم يك دو روزي فكر كنيم / بر در خانه نوش�تند 
درگذشت
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  ش�هروند – تهران: ب��ه خاطر ك��م كاري بعض��ي از وزرا و 
مديران و برخي مسئوالن بي كفايت و ايجاد نارضايتي، عده اي با 
ركيك ترين كلمات به نظام توهين مي كنند چرا با فراهم كردن 
اين وضعيت باعث شده ايد به انقاب و پرچم عزيزمان كه براي 
سرافرازي اين ملت و پرچم خون هاي زيادي ريخته شده است، 
چنين جسارت هايي شود؟ از آقاي رئيس جمهور تقاضا مي كنم 
كه به بحث دارو و ديگر اقام ضروري مردم با جديت بيش��تري 
ورود كنند. چرا مردم براي تهيه يك آنتي بيوتيك بايد سرگردان 
داروخانه ها شوند؟ چرا وزارت بهداشت براي دارو پيش بيني هاي 
الزم را نكرده بود؟ چرا وزارت جهاد نسبت به افزايش هاي بي رويه 
قيمت مرغ و گوشت ساكت است؟ به فكر اين مردم فهيم باشيد. 
بيشتر تاش كنيد. براي هركدام از اين صندلي هاي مسئوليتتان 
خون هاي پاك جوانان اين مرز  و  بوم ريخته شده است. خودتان را 

مديون شهيدان نكنيد. 
   شهروند – انديش�ه ش�هريار: قبل از انقاب مغازه داران 
موظف بودن��د بيرون هر مغ��ازه يك پرچ��م آوي��زان كنند. از 
سازمان هاي دخيل در حوزه شهرسازي و اماكن نيروي انتظامي 
تقاضا مي كنم كه با وض��ع قوانيني مغازه داران و س��ازمان هاي 
خصوصي را ملزم به اس��تفاده از پرچم در س��ردر محل كس��ب 
خود كنند، تا تمام شهر به پرچم مقدس كشورمان مزين شود. 
خواهش ديگر من اين است كه مسئوالن نسبت به بي احترامي به 
پرچم و سرود ملي با ضعف برخورد نكنند. هر روز شاهد هستيم 
كه تيم هاي ورزشي مان كه با پول و هزينه نظام به اينجا رسيده اند، 
در كمال بي احترامي از خواندن سرود ملي عزيزمان خودداري 
مي كنند. مسئوالن وزارت ورزش با اين افراد و ديگر ورزشكاران 

خاطي برخورد كنند. 
   شهروند – تهران: در خبرها اعام شده كه خط فقر در كشور 
به باالي 1۷ ميليون تومان رسيده است. مسئوالن كشور وقتي كه 
افزايش حقوق هاي كارگري و كارمندي را به تصويب مي رسانند، 
براساس چه محاسباتي به اين اعداد مي رسند، در حالي كه خط 
فقر در كشور اين قدر باال رفته است؟ آيا مي توان با اين حقوق هاي 
كم از پس هزينه هاي باال برآمد؟ در همين چند روز اخير هم با باال 
رفتن دالر بعضي از فروشندگان كاال به بهانه باال رفتن قيمت ارز، 

سريع ترين افزايش قيمت ها را به نام خودشان ثبت كردند.

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸53۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

زهرا چیذري 

تغيير نگ�رش در ميان نخب�گان، يعني 
تغيير در آن تصوري كه در ميان نخبگان 
وج�ود دارد كه حتم�ًا بايد س�متي در 
دستگاه اجرايي بگيرند تا در آن اثرگذار 
باش�ند. بله اين يك مسير خوب است، 
اما به نظر من يك مسير اثرگذارتر اين 
است كه نخبگان بر پايه توانمندي هاي 
خودش�ان، مجموعه ه�اي توانمن�د و 
اثرگ�ذار خودش�ان را ايج�اد كنند كه 
دستگاه اجرايي نيازمند آن مجموعه ها 
باشد و ديگر نتواند آنها را ناديده بگيرد

   زهرا احتشام


