
»دو دهه و كمتر از آن« اين بهترين پيش  بيني 
اس�ت كه متخصصان ح�وزه جمعي�ت زمان 
پيش�گيري از بسته  ش�دن پنج�ره جمعيتي 
ايران اع�ام مي  كنن�د؛ در ش�رايطي كه نرخ 
رش�د جمعيت ايران بيش از دو دهه اس�ت به 
زير دو درصد رس�يده و عمًا در حال حركت 
سريع جمعيت كشور به سمت پيري هستيم، 
قانون حماي�ت از خان�واده و جواني جمعيت 
آبان ماه سال گذشته توس�ط مجلس شوراي 
اس�امي تصويب و در همان ماه نيز براي اجرا 
توسط رئيس جمهور اباغ ش�د. اين قانون كه 
73ماده دارد، وظايف متنوعي را براي دستگاه 
مختلف اجرايي و غير اجرايي پيش  بيني كرده 
كه به نوعي همه آنها ذيل س�تاد ملي جمعيت 
به رياس�ت رئيس جمهور فعالي�ت مي  كنند و 
اين ستاد نيز به جز هفته گذش�ته هر سه ماه 
يكبار براساس قانون جلسات خود را به شكل 
منظم برگزار كرده اس�ت. به منظور بررس�ي 
ميزان اجراي قانون در يك س�ال گذش�ته و 
همينطور بررسي داليل برگزار نشدن جلسه 
هفته گذشته ستاد به سراغ رئيس كميسيون 
مش�ترك طرح جواني جمعي�ت و حمايت از 
خان�واده رفتيم و در گفت  وگو با اميرحس�ين 
بانكي  پور فرد موضوعات ح�ول اجراي قانون 
حماي�ت از خان�واده و جوان�ي جمعي�ت را 
بررس�ي كرده  ايم كه در ادامه ارائه مي  ش�ود. 

اج�راي قان�ون حماي�ت از خانواده 
و جوان�ي جمعيت در چ�ه مرحله اي 
است، چند درصد و كدام مواد آن اجرا 

شده است؟
تا به حال بيش از 35 درصد قانون اجرايي شده، 
حدود 35 درصد نيز نيمه  كاره در حال اجرا است و 

حدود 30 درصد نيز هنوز اجرا نشده است. 
يكي از موادي كه اجرايي ش��ده موضوع تحويل 
خودرو به مادراني اس��ت كه فرزن��د دوم آنها بعد 
از اجراي قان��ون به دنيا آمدند كه ت��ا به حال اين 
مادران بيش از 130 هزار خودرو دريافت كرده اند، 
البته تعداد خيلي بيشتري نيز ثبت  نام كرده بودند 
كه بقيه يا منصرف شدند يا به داليل ديگري هنوز 
خودرو را دريافت نكرده اند، فاصله قيمتي كارخانه 
هر كدام از اين خودروها با بازار، بين 100 تا 500 
ميليون تومان است و در نتيجه همين يك ماده 
چيزي ح��دود 25 تا 26 هزار ميلي��ارد تومان به 

خانواده ها از اين طريق كمك شده است. 
نكته دوم بحث تس��هيالت ازدواج و فرزندآوري 
بوده اس��ت كه بيش از 600 هزار نفر امسال اين 
تس��هيالت را دريافت كرده اند و بي��ش از 900 
هزار نفر نيز پارسال دريافت كرده اند، البته تعداد 
زيادي هم در نوبت اين تسهيالت هستند و مبلغ 
آن نس��بت به دو س��ال پيش چهار الي پنج برابر 
شده است، اكنون هر چند بانك ها تسهيالت خوبي 
را مي  دهند، ولي هنوز عده اي در انتظار هس��تند 
و حدود 500 الي 600 هزار نف��ر در صف انتظار 
داريم، بيش از 500 هزار تس��هيالت فرزندآوري 
پرداخت ش��ده كه بيش از 800 ه��زار نفر نيز در 

انتظار اين تسهيالت هستند. 
به غي��ر از اينها موادي ك��ه اجرايی ش��ده، ماده 
اس��تخدامي قانون حمايت از خان��واده و جواني 
جمعيت نيز اج��را شده اس��ت؛ در قان��ون براي 
استخدام گفته ش��ده بود به ازاي هر ازدواج و هر 
فرزند يكس��ال به س��ن اس��تخدام اضافه شود و 
2درصد امتي��از ازدواج افزايش پيدا كند كه اينها 
اجرايي شده و در كل استخدام  هايي كه در چند ماه 
گذشته انجام شده، اين موارد نيز اجرا شده است. 

در مورد ناباروري، بيم��ه 90 درصد تعرفه دولتي 

و عموم��ي غيردولتي و 70 درص��د تعرفه بخش 
خص��وص را از ش��روع س��ال 1400 پرداخ��ت 
كرده است و آن بخش قانون كه مربوط به زوج های 

نابارور بوده عملياتي شده است. 
فق�ط آزمايش هاي ژنتيك�ي مدنظر 
اس�ت يا هزينه هاي بع�دي آن را نيز 

شامل مي  شود؟
كل هزينه هايي را كه براي درمان ناباروري انجام 
مي  دهند، بيمه پرداخت مي  كند، البته اين به غير 
از چند قلم دارويي اس��ت كه جزو بيمه محسوب 

نمي  شود. 
در مجم�وع چند درص�د هزينه هاي 
ناب�اروري توس�ط بيم�ه پرداخ�ت 

مي  شود؟
عمالً در بخش دولتي بيش از 70 درصد هزينه ها را 
كاماًل بيمه پرداخت مي  كند و در بخش خصوصي 
نيز بيش از 50 درصد هزينه ها پرداخت مي  شود. 

اين موادي است كه اجرايي و عملياتي شده است، 
موادي نيز در كنار آن در حال اجراست، مثاًل يكي 
از موادي كه اجرايي ش��ده حق اوالد است كه در 
حقوق دو برابر ش��ده و حق تأهل هم 50 درصد 
افزايش پيدا كرده و قرار است هر سال اين اتفاق 
تكرار ش��ود، الحمدهلل از مهر ماه اين كار ش��روع 

شده است. 
در خصوص اعطاي زمي�ن رايگان به 
خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر 

چه كاري انجام شده است؟
در مورد زمين، آيين  نامه آن ابالغ شده و دولت اين 
آيين  نامه را تكميل كرده است، فقط يك قرارداد 
مانده كه فرم اين قرارداد هنوز به شهرس��تان ها 
ابالغ نش��ده و به همين دليل زمين هنوز تحويل 
نشده است، هر چند كه ثبت نام انجام شده و اين 

جزو موادي است كه هنوز اجرايي نشده است. 
با مجموع كارهايي كه انجام شده است، 
متوسط ميزان باروري در كشور تغيير 

نيز داشته است؟
بله. در خصوص ازدواج بحمداهلل بعد از 15 سال كه 
يك سير نزولي داشتيم، رشد كرد و نرخ باروري 
نيز بعد از شش سال كه سير نزولي داشت، امسال 
افزايش پيدا كرده و اجراي اين قانون آثار خود را 

هم در نرخ باروري و هم در ازدواج گذاشته است. 
جلسه ستاد ملي جمعيت به رياست 
رئيس جمهور چه زمانی برگزار خواهد 

شد؟
اين جلسه بايد هر س��ه ماه يكبار برگزار شود كه 
طبق زمان س��ه ماهه بايد هفته گذش��ته برگزار 
مي  شد، ولي به دليل مشكلي كه در بخش رياست 
جمهوري پيش آم��د، به هفته پي��ش  رو محول 
شد. هفته گذشته به دليل همين مسائل جلسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز لغو شد. در جلسه 
پيش  رو قرار است رديف هاي بودجه اي دستگاه ها 

تخصيص پيدا كند. 
فرموديد كه 35 درص�د قانون انجام 
ش�ده و حدود 35 درصد نيز در حال 
انجام است، فكر مي  كنيد با كارهايي 
كه انجام شده و اين روند موجود، طي 
چند سال به اهدافي كه توسط قانون 

الزام شده دست پيدا كنيم؟
قانون پيش  بيني كرده كه نرخ ب��اروري به باالي 
2/1 يعني باالي سطح جانشيني برسد و ان  شاءاهلل 
تا پايان زمان اجراي قانون كه هفت ساله است، اين 
اتفاق خواهد افتاد، منتها در برنامه پنج ساله هفتم 
نرخ 2/5 را در سياست ها مقام معظم رهبري در 
نظر گرفتند كه آخر برنامه بايد به اين عدد برسيم و 
الزمه رسيدن به آن، اين است كه ما برخي از مواد 
را در قانون برنامه هفتم ع��الوه برچيزي بياوريم 
كه در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 
هست،  يكسري از پيشنهادات را هم آماده كرده  ايم 
كه اميدواريم در سازمان برنامه پذيرفته شود و اگر 
اين موارد در قانون برنامه بيايد ان  شاءاهلل به نرخ 

2/5 نيز خواهيم رسيد. 
اش�اره كرديد كه برخ�ي از كارها در 
حال انجام است، ولي به تجربه ديده 
شده كه كارهايي شروع مي  شود، ولي 
بعد از مدتي متوقف شده يا خيلي كند 
مي  ش�ود و در اين خص�وص مي  توان 
وام ازدواج را مثال زد، براي اينكه اين 
روند كند نشود، چه تدبيري انديشيده 

شده است. 
دستگاه هاي دولتي يك اينرسي نسبت به تغيير 
روندها دارند، باالخره اين پارادايم كه دارد تغيير 
مي  كند بايد برخ��ي از رويه هاي قبل��ي را كاماًل 
عوض كند و ب��ه همين دليل هم��راه كردن كل 
دستگاه ها زمان  بر اس��ت، اما آن چيزي كه مسلم 
است، مس��ئوالن رده باالي كش��ور همه به اين 
جديت رسيده اند و نسبت به قوانين ديگر و حتي 
قانون مشابه ديگر، عملكرد در اين يكسال خوب 
بوده است، البته نسبت به چيزي كه انتظار است و 
با توجه به اينكه مسئله بحراني است، حتماً بايد 

اقدامات جدي  تري نيز انجام شود. 
نكته اصلي كه فكر مي  كنيد هنوز به 

آن پرداخته نشده است، چيست؟
يكي از نكات اين است كه بايد دبيرخانه ستاد ملي 
جمعيت به سرعت مجهز شود، چون هنوز چارت 
دبيرخانه ابالغ و هنوز كادر آن تكميل نشده است 
و اين در ش��رايطي اس��ت كه اصل اجراي قانون 
حمايت از خانواده و جواني جمعيت در ستاد ملي 
جمعيت بايد انجام شود، ولي طي يكسال اخير اين 

پيگيري ها معموالً خارج از س��تاد بوده تا در خود 
ستاد، هر چند در خود ستاد هم بوده ولي در بيرون 

از ستاد بيشتر بوده است. 
به نظر من االن دو مس��ئله مهمي كه وجود دارد 
يكي دبيرخانه ستاد است كه دولت بايد محكم تر 
در خصوص آن اقدام كند و ديگري موضوع بودجه 
قانون است كه بايد در بودجه سال آيند براي سال 
1402 حتماً افزايش پيدا كند، همينطور در برنامه 
هفتم توسعه بايد نكاتي اضافه تر از قانون مصوب 

شود و اين مسائل بسيار حياتي است. 
در مورد مرخصي زايمان كه براساس 
ماده ۱7 قان�ون قرار بود م�دت آن با 
پرداخت تمام حقوق به ۹ ماه افزايش 

يابد، وضعيت چگونه است؟
موضوع مرخصي 9 ماهه در حال انجام است، البته 
در اين نوع مرخصي دو سوم حقوق را مي  دهند، 
قباًل شش ماهه بود و دو سوم حقوق را مي  دادند 
و ما اكنون دنبال اين هستيم كه عالوه بر افزايش 
تا 9 ماه كل حقوق نيز پرداخت ش��ود، ولي اصل 
مرخصي 9 ماهه در حال انجام اس��ت و مشكلي 

ندارد. 
در مورد بيمه م�ادران خانه دار داراي 
س�ه فرزند و بيش�تر در روس�تاها و 
ش�هرهاي با جمعيت زير ۲۰ هزار نفر 

كار به كجا رسيد؟
اين موضوع هن��وز اجرايي نشده اس��ت و پيگير 
آن هس��تيم. يك قرارگاهي در وزارت رفاه ايجاد 
كرده ايم و از هفته گذشته كه وزير جديد آمدند، 
كار خود را با قوت جلو مي  ب��رد، اكنون انتظار ما 
اين است كه سازمان برنامه بعد از مصوبه جلسه 
ستاد ملي، مبالغ قانوني را تخصيص كامل بدهد، 
ولي زمزمه  هايي از سازمان برنامه شنيده مي  شود 
كه برخي از مبالغي قانوني را جاي ديگر استفاده 
كرده اند كه اين كار خالف قانون اس��ت هر چند 
هنوز فقط ما اين زمزمه ها را شنيده  ايم و منتظر 
هستيم كه جلس��ه ستاد تشكيل ش��ود تا مبالغ 
تخصيص داده شود و ببينيم صددرصد تخصيص 
داده مي  شود يا نه؛ در هر صورت از داخل سازمان 
اين زمزمه ها شنيده مي  شود و همچنين شنيده 
مي  شود جديتي كه بايد باشد، وجود ندارد كه اينها 
براي قانون خطرناك است؛ بايد بودجه قانون به 
شكل كامل ديده و تأمين و تخصيص داده  شود تا 

ان  شاءاهلل مشكلي در اجرا وجود نداشته باشد. 
اين م�واردي ك�ه فرموديد بيش�تر 
در هماهنگ�ي بين مجل�س و دولت 
بوده است، در اجراي قانون از ظرفيت 
ق�وه  قضائيه چ�ه مق�دار اس�تفاده 

شده است؟
قوه  قضائيه نيز در اين خصوص تا حدودي خوب 
بوده است، بازرسي كل كش��ور رسيدگي خود را 
شروع كرده است، در مورد قوه نيز خود آقاي اژه اي 
چندين مورد ورود پيدا كردند و ورود خود رئيس 
قوه در اين خصوص خيلي قوي بوده است، منتها در 
بخش پزشكي قانوني هنوز آن اتفاقي كه بايد رخ 

دهد، رخ نداده و هنوز رويه ها اصالح نشده است. 
در موض�وع س�قط جني�ن مدنظ�ر 

شماست؟
بله، متأسفانه هنوز آن كاري كه بايد انجام مي  شد، 
انجام نشده اس��ت، البته از نظر تئ��وري تغييرات 
انجام شده است، ولي هنوز رويه ها مانند قبل است 
و هنوز آن اتفاقات جدي كه بايد در رويه ها انجام 

شود، انجام نشده است. 
در بخش رسانه اي چه انتظاري در اين 

خصوص وجود دارد؟
ما انتظار باالتر و زيادتري از صداوسيما داريم، چون 
فرهنگ سازي و اطالع  رساني درباره قانون خيلي 
ضعيف است كه اين هم بيشتر به صداوسيما باز 
مي  گردد؛ با وجود اينك��ه بارها در اين خصوص با 
صداوسيما جلسه داشتيم، انتظار داشتيم قرارگاهي 
ايجاد شود كه متأسفانه انجام نشده است، البته در 
صداوسيما هم كار زياد مي  ش��ود، ولي متأسفانه 
آن  گونه كه بايد نظام مند و حساب شده باشد، هنوز 
اتفاق نيفتاده است و همين بخش فرهنگ سازي 

قانون متأسفانه با تسهيالت جلو نرفته است. 
البت�ه ب�ه نظر مي  رس�د فضاس�ازي 
عليه قان�ون هم در فض�اي مجازي و 

رسانه هاي معاند هم كم نباشد. 
فضاسازي هميشه بوده و اتفاقاً نكته مثبت قانون 
است، وقتي يك كار جدي مي  خواهد انجام شود، 
نوعاً اين نوع اتفاقات ه��م اتفاق مي  افتد. در مورد 
كارهايي كه اثر بخش نيس��ت، خب فضاسازي به 
گوش نمي  رسد، ولي اين قانون از جمله چيزهايي 
بوده كه در درگيري گفتماني غرب با نظام مطرح 
است؛ بحث جمعيت استراتژي غرب براي ضربه به 
نظام بوده است. پيش  بيني اينكه فضاسازي عليه 
جمعيت ش��ود نيز براي ما زياد بود و اين مسئله 
طبيعي است، البته برخي از داخلي هاي نادان هم 
با اين فضاس��ازي ها همراهي مي  كنند كه ما پاي 
جهالت آنها مي  گذاريم تا به فكر نفوذ باشيم، ولي 
به هر حال جمعيت در بحراني خطرناك است كه 
كل كشور ما را تهديد مي  كند و بايد خيلي جدي تر 

همه پاي كار آن بيايند. 
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 »جواني جمعيت« فقط از بخش خودرو 
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است و در نتيجه همين يك ماده چيزي حدود 25 تا 26 هزار ميليارد تومان به خانواده ها از اين طريق كمك شده است

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: روزهاي بدون 
فوتي كرونا در كشور تداوم داش��ته و اكنون مجموع جان باختگان اين 

بيماري، در رقم 144 هزار و 634 نفر ثابت مانده است. 
 سرپرست دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان از رها سازي 
دومين گروه گوزن هاي زرد ايراني تكثير شده در اسارت، با هدف تحقق 

برنامه عمل حفاظت از اين گونه در جنگل هاي دز خبر داد. 
 رئيس ش��وراي ش��هر تهران گفت: اينكه تجمع گاز متان باالي سر 
آرادكوه وجود دارد يا خير، هنوز تأييد نشده است. عكس هايي منتشر 
ش��د و عده اي گفتند كه اين عكس براي كش��ور ديگري است و بايد 

موضوع دقيقاً بررسي و اثبات شود. 

رئيسي: اشتغال معلوالن در دستگاه هاي
دولتي با جديت دنبال شود

رئيس جمه�ور در مراس�م گراميداش�ت روز جهاني معل�والن از 
دس�تگاه ها و س�ازمان ها خواس�ت ايجاد فرصت ه�اي اجتماعي 
براب�ر ب�راي اف�راد داراي معلولي�ت را ب�ا جدي�ت دنب�ال كنند. 
رئيس��ي بر ضرورت ايجاد فرصت هاي اجتماعي برابر براي افراد داراي 
معلوليت تأكيد كرد و اظهار داش��ت: همه دس��تگاه ها و س��ازمان ها 
مسئول هستند نهايت تالش خود را براي ايجاد زمينه رشد و شكوفايي 
استعداد هاي افراد داراي معلوليت و نيز ايجاد فرصت هاي شغلي براي 
آنها ب��ه كار گيرند.  رئيس جمه��ور اضافه كرد: متناسب س��ازي وضع 
خيابان ها و مراكز عمومي و شهري براي تردد افراد داراي معلوليت از 
مهم ترين مسئوليت هاي همه مسئوالن و دستگاه ها در قبال اين افراد 
اس��ت. همچنين ايجاد مراكز و امكانات توانبخش��ي براي افراد داراي 
معلوليت بايد با يك كار جهادي و انقالبي دنبال شود تا همه معلوالن 
كشور بتوانند به شكل مناس��ب و كافي به اين دست مراكز دسترسي 
داشته باشند و از اين طريق مشكالت آنها به شكل مؤثري كاهش يابد. 
رئيس��ي با تأكيد بر ضرورت و اهميت شنيده شدن خواسته هاي افراد 
داراي معلوليت تصريح ك��رد: توجه به نظرها و مطالب��ات افراد داراي 
معلوليت نه از سر ترحم بلكه از س��ر نوع دوستي و دگرخواهي ناشي از 
خداخواهي دنبال شده و تبديل به يك فرهنگ عمومي شود. دستگاه ها 
و سازمان هاي دولتي نيز بايد پيگيري خواسته هاي افراد داراي معلوليت 

را به عنوان يك وظيفه شرعي، انساني و الهي دنبال كنند. 
رئيس جمهور با اشاره به هزينه هاي سنگين تجهيزات توانبخشي خاطر 
نشان كرد: اين مسئله از آن دسته مسائلي است كه دولت مي تواند كمك 
مؤثري كند تا عزيزان داراي معلوليت براي تهيه وسايل يا تجهيزات مورد 
نياز خود دچار مشكل نش��وند. هم از وزير تعاون و هم از رئيس سازمان 
بهزيستي و از همه س��ازمان ها و نهاد هايي كه در اين رابطه مسئوليت 
دارند، مي خواهم كه حمايت هاي الزم را به عم��ل آورند تا افراد داراي 
معلوليت براي تأمين تجهيزات مورد نياز خود به سختي نيفتند.  دكتر 
رئيسي با بيان اينكه مي توان براي تأمين نيازمندي ها و تهيه تجهيزات 
توانبخش��ي به افراد داراي معلوليت يارانه پرداخت كرد، گفت: مسئله 
بعدي كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد موضوع اشتغال افراد داراي 
معلوليت است. سازمان بهزيستي مي تواند ليست افراد داراي معلوليت 
آماده فعاليت و كار را در اختيار همه سازمان ها و ادارات دولتي و شركت ها 
قرار دهد تا در زمينه هايي كه اين افراد مي توانند مشغول به كار شوند، 
جذب آنها در اولويت قرار گيرد.  رئيس جمهور افزود: ايجاد فرصت هاي 
شغلي مناس��ب افراد داراي معلوليت عالوه بر شغل براي اين افراد يك 
آرامش اجتماعي به همراه مي آورد كه مايه نش��اط اجتماعي و ارتقاي 
مشاركت عمومي آنها نيز مي شود، بنابراين اين موضوع بايد به طور جدي 

به خصوص در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي پيگيري شود. 

سجاد آذري
  گفت وگو

حسین سروقامت

 وزارت علوم ،كارخانه 
صادرات ارزان تحصيلکرده های گران !

آمار مهاجرت نخبگان رو به افزايش اس�ت؛ نخبگاني كه س�ال ها از 
خدمات كشور اس�تفاده كرده اند و ميليون ها تومان بودجه عمومي 
برايش�ان هزينه شده اس�ت، اما همين كه اين نهال ها ب�ه ثمر دادن 
مي رسند، برخي كشورها برايش�ان تور پهن مي كنند تا وقت به ثمر 
رسيدن اين نيروي انساني نخبه، بي هيچ هزينه اي دستاوردهاي آنان 
را از آن خود كنند. مهاجرت نخبگان آسيبي است كه بايد مورد واكاوي 
قرار گيرد و با آسيب شناسي درست جلوي آن گرفته شود؛ نخبگاني 
كه به دنبال موقعيت تحصيلي، شغل و شرايط زندگي بهتر هستند و 
مي شود با فراهم كردن اين خواسته ها آنها را در كشور نگه داشت، اما 
در كنار اين نگاه آسيب شناسانه به نظر مي رسد بايد براي اصاح قوانين 
موجود هم فكري كرد. بدين معنا كه وقتي فردي از خدماتي همچون 
تحصيل رايگان در بهترين دانشگاه هاي كشور برخوردار است و براي 
پرورش وي از حق و حقوق ساير مردم و پول بيت المال هزينه شده، اين 
فرد هم در قبال مردم و كشورش مسئوليت دارد و اگر بنا  بر مهاجرت 
و خدمت به مردم ديگر كش�ورها را دارد، بايد هزين�ه اش را بپردازد!

براس��اس آمار، ظرف يك س��ال گذش��ته 160 متخصص قلب مهاجرت 
كرده اند؛ در همي��ن مدت 30 ه��زار كادر درمان از دانش��كده هاي علوم 
پزشكي درخواست good standing يا »نداشتن سوءپيشينه« داشته اند 
كه مقصدشان عمان بوده است؛ همچنين ظرف چهار سال گذشته 16هزار 
پزشك عمومي از كش��ور مهاجرت كرده اند. بر اس��اس گزارش سازمان 
بين المللي مهاجرت، ميزان مهاجران ايراني در سال 2022 حدود 2 ميليون 
و 800 هزار نفر بوده كه نزديك به 3/ 3 درصد از كل جمعيت كشور را شامل 
مي شود. گزارش شوراي عالي ايرانيان در سال 1399 ميزان ايرانيان خارج 
از كشور را بيش��تر از 4 ميليون نفر ذكر مي كند، اما وقتي پاي نخبگان به 
ميان مي آيد ماجراي مهاجرت حساس تر مي شود؛ نخبگاني كه پرورش 
آنها براي كشور هزينه داشته و از دست دادنشان هم هزينه اي گزاف تر به 
جامعه تحميل مي كند. به گفته قائم مقام بنياد ملي نخبگان 37 درصد از 
رتبه هاي برتر كنكور و المپيادها از كشور مهاجرت مي كنند. چنين آمار و 
ارقامي به اين مي ماند كه بخشي از وزارت علوم و نظام آموزشي كشور به 
دستگاهي براي پرورش و ارزشيابي افراد براي كشورهاي ديگر و شركت ها 
و سازمان هاي آنها تبديل شده اند! دانشجويان و افرادي كه با يارانه دولتي 
درس خوانده اند و بايد به مردم كشور خودمان خدمت كنند، اما كشورهاي 
غربي براي جذب اين نخبه ها فرش قرمز پهن كرده اند و حتي براي تسهيل 

خروج آنها قوانين مهاجرتي شان را هم سهل تر مي كنند. 
  نخبه دزدي !

طبق اصل 30 قانون اساسي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش 
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوس��طه فراهم س��ازد و وسايل 
تحصيالت عالي را تا سر حد خودكفايي كش��ور به طور رايگان گسترش 
دهد، اما اين تحصيالت رايگان براي رفع نيازهاي كشور است نه براي رفع 
نيازهاي كشورهاي ديگر! اما برخي كشورها به خصوص كشورهاي غربي 
براي سرقت مغزهاي ايراني برنامه ريزي هاي متعددي دارند و قوانين شان را 
سهل تر مي كنند. مثالً برخي كشورها از جمله فرانسه ترجمه مدرك موقت 
و ريز نمرات وزارت علوم را براي پذيرش دانشجويان ايراني كافي مي دانند و 

نيازي به آزاد كردن مدرك اصلي نيست!
  افزايش مبلغ وثيقه دانشجويان گروه پزشكي 

حاال بر اساس اعالم معاونت آموزشي وزارت بهداشت دانشجويان از پس 
دكتري حرفه اي پزشكي دندانپزش��كي و داروسازي بايد به ازاي هر سال 
تحصيلي 150 ميليون تومان و دانشجويان كارشناسي علوم پزشكي هم به 

ازاي هر سال 60 ميليون وثيقه براي خروج از كشور تهيه كنند. 
در نامه اين معاونت آمده اس��ت، مطابق ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 
ماده 7 موضوع اليحه قانون اصالح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات 
تحصيل اطفال و جوانان ايراني در صورتي كه افراد بخواهند تا قبل از پايان 
خدمات مذكور در ماده يك آيين نامه و بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي 
و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيل يا به ص��ورت موقت به خارج 
عزيمت كنند، بايد با تنظيم تعهدنامه رسمي و ضمانت شخصي ديگري با 
سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي، تعهد كنند كه پس از انقضای مدت 

معين به ايران برمي گردند. 
هر چند به تعبير برخي افراد اين دستور العمل در راستاي محدودسازي 
خروج دانشجويان ارزيابي شده است، اما معاونت آموزش وزارت بهداشت 
در اطالعيه اي در اين باره توضيح مي دهد: » به موجب قانون تأمين وسايل 
و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني)مصوب سال 1353( و مصوبات 
شوراي عالي انقالب فرهنگي)1358(، پذيرفته  شدگان كنكور سراسري 
كه با استفاده از سهميه هاي مختلف از جمله سهميه مناطق در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي پذيرفته مي شوند به دليل امتيازي كه در پذيرش سهميه اي 
از آن برخوردار شده اند و از آموزش رايگان در طول دوره تحصيل برخوردار 
شده اند، موظف هستند متناسب با سهميه منطقه قبولي، يك يا دو برابر 
طول دوره تحصيل را به عنوان تعهدات آموزش رايگان تعهدات در مناطق 

مورد تعهد اعم از بخش دولتي، خصوصي و حتي خيريه انجام دهند.«
بر اين اساس هدف قانونگذار، از برقراري سهميه مناطق سه گانه )1،2و3( و 
ساير سهميه ها تربيت نيروي انساني مورد نياز كشور، توزيع عادالنه نيروي 
انس��اني و بهره مندي همه آحاد جامعه، خصوصاً مناطق كم برخوردار از 

خدمات نظام سالمت بوده است. 
طبق توضيح معاونت آموزش وزارت بهداشت، در آيين نامه اجرايي قانون 
تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني  تصريح شده است 
كه در صورتي كه افراد بخواهند قبل از پايان تعهدات مذكور، بدون پرداخت 
هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيل يا به صورت 
موقت به خارج عزيمت كنند، بايد با تنظيم تعهدنامه رس��مي و ضمانت 
شخص ديگري با س��پردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي، تعهد كنند كه 
پس از انقضا ی مدت معين، به ايران مراجعت مي كنند. بديهي است ميزان 
وثيقه براساس س��رانه اي كه جهت آموزش دانش��جويان در دانشگاه ها و 
دانشكده هاي علوم پزشكي صورت مي گيرد، تعيين شده و هيچ ارتباطي به 

ايجاد محدوديت براي دانشجويان ندارد. 
 سالي ۲۰۰ ميليون تومان هزينه جاري يك دانشجو براي دولت

از سوي ديگر بايد توجه داشت هزينه هاي جاري براي يك دانشجو در سال 
چيزي بالغ بر 200 ميليون تومان برآورد مي شود. 

طبق آمارها هر دانشجوي دانشگاه هاي دولتي در سال چيزي حدود 20 
ميليون تومان يارانه غذا در سلف سرويس ها مي گيرد. اين در حالي است كه 
در كشورهايي همچون سوئد و آلمان تحصيل در مقطع كارشناسي ساالنه 
بيش از 12 هزار يورو هزينه دارد و اين هزينه در دانشگاه هاي امريكا و كانادا 
حداقل سالي 20 هزار دالر است. در چنين شرايطي بديهي ترين انتظار اين 
است دانشجوياني كه اين همه براي رشد و ارتقاي آنها هزينه شده، دانش و 

تخصصشان را براي آباداني همين مملكت به كار بگيرند. 
رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي به 
موضوع »مهاجرت نخبگان« اشاره و تأكيد كردند: »امروز در كشور جوانان 
نخبه مي توانند رشد و پيشرفت كنند، ولي همچنان كه قباًل هم گفته ايم 
تمايل يك نخبه براي مهاجرت به كش��وري ديگر با اي��ن نگاه و توجه كه 
بدهكار كشور است و پس از تحصيل بازخواهد گش��ت، مانعي ندارد، اما 
مهاجرفرستي و اينكه عناصري در بعضي دانشگاه ها، جوان نخبه را از آينده 
مأيوس  و او را به ترك ميهن تش��ويق مي كنند، صريحاً خيانت به كشور و 

دشمني با آن است و دوستي با آن جوان هم نيست.«
پس بايد در كن��ار برطرف كردن موان��ع ماندگاري نخبگان در كش��ور، 
زمينه هاي خروج آنها را ه��م از بين برد؛ چه اصالح قواني��ن و برخورد با 
متخلفان باش��د و چه برخورد با افراد، گروه ها و سازمان هايي كه نخبگان 

را مأيوس مي كنند. 

قديمي ترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد تمركز داشته باشيم، 
از شلوغ كاري بپرهيزيم، در شبانه روز وقتي را به خود اختصاص 

دهيم، با پيروزي غره نشويم، از شكست نترسيم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟

ما مهارت »انتخاب« را بلديم؟
تاكنون به نقش »انتخاب« هايمان در زندگي انديشيده ايم؟ 

مي دانيم انتخاب، موهبتي الهي اس�ت و مس�ئوليت پذيري از 
انتخاب ريشه مي گيرد؟

آيا مس�ئوليت خواس�ته ها، آگاهي ه�ا، ارزش ه�ا، اولويت ها، 
ارتباط�ات و روابطمان را در زندگ�ي پذيرفته ايم، ب�ه ويژه بر 

موضوعات خوشبختي و عزت نفس پاي فشرده ايم؟ 
از عواملي چون سودمندي، حل مسئله، توانمندي و استقال به 

عنوان ثمرات انتخاب بهره برده ايم؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 
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هوا سردتر مي شود
بناب�ر اع�ام س�ازمان هواشناس�ي، وضعي�ت ج�وي كش�ور 
در اي�ن هفت�ه دس�تخوش تغييرات�ي خواه�د ش�د ك�ه منجر 
ب�ه س�ردتر ش�دن ه�وا و ب�ارش ب�رف و ب�اران مي ش�ود. 
بنابر اعالم سازمان هواشناس��ي، روز جمعه 11 آذر 1401، بارش باران 
در سواحل درياي خزر و به صورت پراكنده در خراسان شمالي، شمال 
خراسان رضوي و ارتفاعات مركز البرز مركزي پيش بيني مي شود.  امروز 
با نفوذ جريانات شمالي به سواحل درياي خزر، بارش در اردبيل و سواحل 
درياي خزر تشديد مي شود. همچنين برخي مناطق شمال غرب و برخي 
نقاط دامنه هاي جنوب��ي البرز، بارش و وزش باد پيش بيني مي ش��ود.  
يك شنبه، بارش در ش��مال غرب كاهش مي يابد و در سواحل شمالي، 
خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي همچنين در دامنه هاي جنوبي 
البرز واقع در اس��تان هاي زنجان، قزوين، البرز، تهران و غرب س��منان 
بارش باران، ارتفاعات اين مناطق و اردبيل برف پيش بيني مي شود.  روز 
دوشنبه اين وضعيت در غرب سواحل درياي خزر و اردبيل ادامه خواهد 
داشت. همچنين براي استان هاي البرز و تهران بارش انتظار مي رود و با 
ورود سامانه بارشي به جنوب غرب كشور در اين روز افزايش ابر و رگبار و 
رعد و برق در جنوب غرب، مناطق زاگرس مركزي، برخي مناطق بوشهر، 
فارس و كرمان آغاز مي شود.  بنابر اعالم سازمان هواشناسي، روز سه شنبه 
بارش ها در مناطق اعالم ش��ده، ادامه خواهد داش��ت.  همچنين، طي 
روزهاي يك شنبه تا سه شنبه هفته آينده )13 تا 15 آذر( در ارتفاعات 
رشته كوه هاي البرز شاهد بارش برف خواهيم بود كه احتياط براي تردد 
در محورهاي مواصالتي اين مناطق ضروري است.  بنابر اين گزارش، از 
يك شنبه تا سه شنبه كاهش نسبي دما بين 4 تا 8 درجه براي نوار شمالي 

كشور و دامنه هاي جنوبي البرز پيش بيني مي شود.

زهرا چیذري 


