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مهاجرت نخبگان بحثی است که 
موافقان و مخالفان زیــادی دارد. به 
عبارتی مدت زمان زیادی اســت که 
حجم باالیی از نخبگان کشــور ما به 
دالیل گوناگون ممالک دیگر را برای 
ادامه تحصیل یــا فعالیت های خود 
انتخاب می کنند. همین موضوع این 
ترس را به وجود آورده است که نکند 
جامعه آینده ایران از نخبگان ایرانی 
خالی بماند و بدیهی است که بدون 
نخبگان دستیابی به پیشرفت در تمام 
سطوح خرد و کالن غیرممکن است. 
بر اســاس گزارش های منتشرشده 
توســط رسانه ها ســن مهاجرت در 
ایران بسیار پایین آمده است و برخی 
دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه 
کشور را ترک و برای ادامه تحصیل به 
کشور های دیگر مهاجرت می کنند.  
بااین حال این نکته حائز اهمیت است 
که امروزه بســیاری از جوانان که در 
دانشگاه های عالی تحصیل کرده اند 
یا صاحب تخصص هستند رفتن را به 

ماندن ترجیح می دهند. 
زنگ خطر مهاجرت 

تحصیل کردگان به خارج   از کشور
امــروزه مهاجــرت به خصــوص 
مهاجرت های بین المللــی به امری 
بسیار رایج و متداول در جهان تبدیل  
شده است؛ چراکه تقریباً هیچ کشوری 
در جهان پیدا نمی شــود که با پدیده 
مهاجرت نیروی انســانی به خارج یا 
ورود به داخل کشور خود مواجه نباشد 

و همه کشــور ها با درجات مختلفی 
از این پدیده روبرو هســتند که وجه 
تمایز کشــور ها در زمینــه فرصت یا 
تهدید بــودن مهاجرت بــرای آن ها، 
نوع مواجهه کشور ها با موضوع و نحوه 
سیاســت گذاری و مدیریت آن است. 
ســاالنه تعداد زیادی از دانشجویان 
ایرانی بــه دالیل گوناگــون ازجمله 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تصمیم 
به تــرک دائمی کشــور می گیرند و 
ترجیح می دهند تا زندگی خود را در 
آن ســوی مرز ها ادامه دهند. روسای 
دانشــگاه ها می گوینــد کــه برخی 
دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی به 
فکر مهاجرت می افتند و وقتی دلیل 
این کار را جویا می شویم در یک عبارت 
می شنویم که: »در کشور خودمان کار 

نیست«.
به هرحال فرار مغز ها یا مهاجرت 
باید به عنــوان زنگ خطــری برای 
کشورمان تلقی شود؛ چراکه سال های 
طوالنی اســت نخبگان ایرانی بعد از 
فارغ التحصیلی چمدان به دســت، 
راهی کشور های خارجی می شوند که 
این امر به راحتی باعث از دست دادن 
نیرو های ماهر، خالق، زبردســت، 
فنی و کوشا می شــود و برای جامعه 
مشــکالت عدیــده ای گوناگونی را 

فراهم خواهد کرد.
بســیاری از فارغ التحصیــالن 
دانشگاهی با هدف مهاجرت و خروج 
از کشــور یا قبولــی در معتبرترین 
دانشگاه های جهان درس می خوانند و 
مقصد اصلی آن ها کشور های خارجی 
است، درحالی که اگر این استعداد ها 
در ایران بمانند می توانند درراستای 

توسعه و پیشــرفت های همه جانبه 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی و 
آموزشی کشور نقش بســزایی ایفا 
کنند؛ اما اتفاقی که در عمل می افتد 
این است که بســیاری از آنها به علت 
بیکاری  و نبود سیاست های مناسب 
اشــتغال در کشــور،  با کوله باری از 
دانش راهی کشور های توسعه یافته 

و پیشرفته می شوند.
 موج عظیم

 مهاجرت سرمایه های فکری
طبق آماری که دی ماه گذشــته 
سازمان ملل منتشــر کرد ایران در 
بین ۷۲ کشــور درحال توســعه در 
جهان، رتبه ســوم فرار مغزهــا را با 
توجه به جمعیت خود دارا است و البته 
تعداد زیادی از پناهندگان خارجی 
را نیز پذیرا شده اســت. البته بیشتر 
مهاجران پذیرفته شده توسط ایران 
را افغانستانی ها تشکیل می دهند که 
عمدتاً نیروی کار هستند و جایگزینی 
برای نخبگان و تحصیل کردگانی که 

از کشور خارج می شوند نداریم. 
ایران تا امــروز بــا چندین موج 
مهاجرت مواجه بوده است. موج اول 
بعد از انقالب بود که ســرمایه دارها 
و وابستگان به رژیم ســابق از کشور 
خارج شدند و در موج های دیگر هم 
گروه های دیگر کشور را ترک کردند. 
در این موج جدید اما با افرادی مواجه 
هستیم که سن بسیار پایینی دارند، 
اکثراً از دانشگاه های معتبر بین المللی 
فاند می گیرنــد و برای یا بــه بهانه 
تحصیل از کشور برای همیشه خارج 
می شوند و دقیقا در این موج مهاجرت 

سرمایه های کشور اتفاق می افتد.

 تأثیر مهاجرت نخبگان
 بیشتر از جنگ است

بسیاری از صاحب نظران احتمال 
می دهند که آســیب وارده ناشی از 
مهاجــرت نخبگان به کشــور بیش 
از جنگ بوده اســت و این به عنوان 
خطری جــدی بایــد از خیلی قبل 
پیشگیری می شد. امروز نخبگان به 
لحاظ مشکالت مبدأ از کشور خارج 
می شــوند. برای مثال ظالمانه بودن 
نظام پرداخت و دستمزد و عدم تأمین 
امکانات اولیه بخشی از این مشکالت 
است. نخبگان به دلیل بهره هوشی باال 
ناسازگاری هایی دارند و مدیریت آنها 
کار بسیار دشواری است. آنان به دنبال 
آرمان های مطلوب خویش و دنیای 
ایده آل ناچار کشور را ترک می کنند.

 خطر جدی نبود
پزشک باتجربه در آینده 

در میــان مهاجــران پزشــکان 
و پرســتاران زیادی دیده می شــود. 
بســیاری از دختران و پسران جوان در 

دانشگاه های ایران رشته های پزشکی 
و پرســتاری می خوانند تا بتوانند بعد 
از اتمام تحصیالت و کسب چند سال 
ســابقه کار به راحتی از ایران مهاجرت 
کننــد. در ســال های اخیــر این نوع 
مهاجرت زیاد دیده شده است. بااین حال 
مقامات می گویند مشکالت اقتصادی 
یکی از دالیل مهم مهاجرت افراد نخبه 
در رشته های پزشکی و درمانی است. 
روز گذشته احسان قاضی زاده هاشمی، 
نماینده مجلس گفت: متأســفانه طی 
سه سال گذشته حدود ۴ هزار پزشک از 

کشور مهاجرت کردند. 
رئیس ســازمان نظام پزشــکی 
نیــز در همین راســتا می گوید: اگر 
مطبی بخواهد ســرپا بماند ویزیت 
بایــد۱۲۰ هــزار تومان شــود. به 
گزارش ایلنا، محمــد رئیس زاده در 
ارتباط با مهاجرت پزشــکان گفت: 
وقتی پزشــکی تربیت شده و هزینه 
سنگینی برای آن شده، باید به مردم 
خدمت کند. این درحالی اســت که 
پزشــکان چنین تمایلی را در خود 
نمی بینند کــه در کشــور بمانند و 
به کشور خودشــان خدمت کنند. 
به هیچ عنوان شرایط اقتصادی برای 
فعالیت پزشکی پزشک عمومی مهیا 
نیست، نتوانستیم در پزشک خانواده 
آن ها را به کار بگیریــم. به این علت 
که سیســتم ارجاع معیوب است و 
تعرفه ها غیرواقعی است. از راه مطب 
نیز امکان ادامه فعالیت نیســت و با 
ویزیت مطب را نمی توانند بچرخانند. 
باید به دوره های تخصصی وارد شوند 
و رزیدنتی هم دوره بســیار دشواری 

شده است.

 رئیس زاده افزود: اگر این وضعیت 
اصالح نشود، بیم آن می رود در چند 
سال آینده برای برخی درمان هایمان 
کمیسیون درمان در خارج تشکیل 
دهیم و با بودجه های سنگین مردم 

را به خارج از کشور بفرستیم. 
نخبگان هنگام خروج از کشور 

مالیات سنگین بدهند!
عده ای می گویند اگر شرایط کاری 
خوب و شایسته ساالری برقرار شود 
می توان از مهاجرت جوانان جلوگیری 
کرد. گروهی هــم معتقدند اگر برای 
جوانان امید ایجــاد کنیم می توانیم 
آن ها را در کشــور نگه داریم. خالصه 
اینکه راهکارهای زیادی برای کاهش 
آمار مهاجرت ایرانی ها ارائه شده که 
همگی آن ها چنــدان نتیجه بخش 
نبوده اســت. یکــی از عجیب ترین 
شــیوه هایی که برای نگه داشــتن 
نخبگان در ایران مطرح شده گرفتن 
مالیات سنگین از نخبگانی است که 
می خواهند کشــور را تــرک کنند و 
روزنامه دولتی ایران در یادداشــتی 
به این موضوع اشــاره کرده است. در 
این یادداشت آمده که »نخبگان غیر 
جوان یــا نخبگانی که قباًل از ســهم 
مناسبی در کشور برخوردار شده اند، 
مانند پزشــکان متخصــص معتبر، 
درصورتی کــه تمایل جــدی برای 
مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی 
بابت اســتفاده از امکانات کشور در 
طول ســال های رشــد و اعتباریابی 
خــود پرداخت کنند و ایــن مالیات 
باید به صورت مستقیم صرف توسعه 
آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه 

در تربیت نخبگان شود.«
به هر روی این راهکارها بی نتیجه 
اســت. مغزها و نخبــگان ایرانی در 
رده های باالی علمــی دانش خود را 
تقدیم بیگانگان می کنند. سرمایه های 
مالی عظیم ایرانیان بــرای دیگران 
کارآفرین و سازنده می شود و ما فقط 
نظاره می کنیم. به راستی چه مرجع 
و نهادی مســئول این خسارت های 

عظیم و غیرقابل جبران است؟

نظر روسای دانشگاه ها درمورد مهاجرت فارغ التحصیالن نخبه از کشور؛

می گویند »در  کشور خودمان کار نیست«

بررسی

اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران با اشاره به 
کاهش سن بلوغ جنسی و رسیدن آن به سنین 
مقاطع تحصیلی ششم، پنجم و بعضاً چهارم 
دبستان در دختران و پسران، به والدین هشدار 
داد که مراقبت کنند فرزندان خردسال خود 
را در خانه با نوجوانانی که دوره بلوغ را تجربه 
می کنند حتی اگر خواهر و برادر هم باشند، 

برای زمان طوالنی تنها نگذارند.
 تجربه بلوغ زودرس 

در دانش آموزان دبستانی
به گزارش ایسنا، دکتر غالمعلی افروز اظهار 
کرد: به دلیل کاهش سن بلوغ جنسی نسبت 
به ۵۰ سال گذشته، درصد قابل مالحظه ای از 
دانش آموزان دختر و پسر مقاطع چهارم، پنجم  
و ششم دبستان در حال تجربه بلوغ هستند و 

کشش های جنسی ممکن است به عنوان یک 
قوه قوی عمل کرده و زمینه رفتارهای ناپخته 
را فراهم کند. از این رو شایسته نیست بچه ای 
که در حال تجربه بلوغ است در کنار بچه های 
کوچک تر تنها باشد چراکه ممکن است سبب 

سوء استفاده شود.
این اســتاد ممتاز روانشناســی، دوست 
داشــتن متقابل والدین و فرزندان را از جمله 
حقوق عاطفی فرزندان دانســت و ادامه داد: 
هرچقــدر والدین محبوب یکدیگر باشــند، 
محبوب فرزنــدان نیز خواهند شــد. پدر و 
مادری که دوست داشتنی باشند نزد بچه ها 
محبوب می شــوند و حق فرزند این است که 
پدرش شــیفته مادر و مادرش شــیفته پدر 
باشــد. هرچقدر والدین در ابتدا برای خود و 

سپس برای فرزندان محبوب شوند، کودکان و 
نوجوانان با آن ها همدلی و همانندی بیشتری 
می کنند و این گونه دیدگاه هــا و ارزش ها و 
آرمان های والدین برایشــان مهم می شود. 
اگر والدین برای فرزندان محبوب نباشــند، 

فرزندان از آن ها الگوبرداری نمی کنند.
 جرئت »نه گفتن« را 

به فرزندان خود بیاموزید 
او با بیان اینکه هرچقدر محبوبیت والدین 
برای فرزندان بیشــتر باشــد دل بستگی امن 
و همدلی و هماننــدی والدین بــا بچه ها نیز 

بیشتر می شود، تصریح کرد: این گونه 
ارزش های اخالقی و معنوی پدر و 
مادر برای فرزندان تبدیل به یک 
الگو و امر ســترگ می شود، این 

امر از الزمه ها و ریشــه های »خود مراقبتی« 
است. چنین فرزندانی جرئت »نه گفتن« پیدا 
می کنند. اگر والدین دوست ندارند کودکان با 
غریبه ها در کوچه و خیابان مأنوس شوند باید 
این بچه ها جرئت »نه گفتن« داشــته باشند 
و الزمه خــود مراقبتی در برابر آســیب های 
اجتماعی احساس خود ارزشمندی، عزت نفس 
و جرئت نه گفتن است. به گفته این استاد ممتاز 

دانشگاه تهران، بچه هایی 
که از آرامش روانی 

برخوردارنــد و 
والدین آن ها با 
یکدیگــر رابطه 
خوبــی دارند، 
جرئت نه گفتن 
باالیــی پیدا 

می کنند.

احساس امنیت الزمه خود مراقبتی
این استاد روانشناســی همچنین گفت: 
در چنین شــرایطی و با ایــن جرئت ورزی، 
فرزندان خردســال نیز می توانند یاد بگیرند 
که هیچ شــخصی جز والدین آن ها ولو اینکه 
از اقوام نزدیک نظیر دایــی، عمو، عمه، خاله 
و یا پسرعمو و ...  باشد، حق ندارد به اندام های 
خصوصی آن ها دست بزند، یا آن ها را ببوسد. 
این خود مراقبتی زمانی پر معنا می شود که 
بچه ها در خانواده آرامش داشته باشند. 
الزمه خود مراقبتی احساس امنیت، 
خود ارزشــمندی، محبوب شدن 
والدین برای بچه ها، همدلی بچه ها 
با والدیــن و جرئــت ورزی 
مؤدبانه و منطقی بچه ها در 
برابر تقاضای بیگانگان حتی 

اقوام نزدیک است. 

هشدار استاد دانشگاه تهران به والدین:

 نوجوانان در حال تجربه »بلوغ« را 
با »فرزندان خردسال« تنها نگذارید

طبق آماری که دی ماه 
گذشته سازمان ملل 

منتشر کرد ایران در بین 
۷۲ کشور درحال توسعه 
در جهان، رتبه سوم فرار 

مغزها را با توجه به جمعیت 
خود داراست و البته تعداد 

زیادی از پناهندگان 
خارجی را نیز پذیرا شده 

است

یکی از عجیب ترین 
شیوه هایی که برای 

نگه داشتن نخبگان در 
ایران مطرح شده گرفتن 

مالیات سنگین از نخبگانی 
است که می خواهند کشور 

را ترک کنند و روزنامه 
دولتی ایران در یادداشتی 
به این موضوع اشاره  کرده 

است
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ریحانه جوالیی

 »غفلت«؛ شایع ترین
 نوع کودک آزاری

معاون امور اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی 
کشور شــایع ترین نوع 
کودک آزاری و سوء رفتار 
با کــودکان را »غفلت« 
عنوان کرد.به گزارش ایسنا، حبیب اهلل مسعودی 
فرید گفت: عمده کودک آزاری ها از جنس غفلت 
است. هســتند کودکانی که در اورژانس اجتماعی 
پذیرش شده اند و بعضاً ممکن است در مراکز شبه 
خانواده هم پذیرش شده باشند؛ این کودکان ممکن 
اســت به دلیل اعتیاد یا اختالالت روان شناختی 

والدین که درمان نشده اند مورد غفلت قرار گیرند.
    

پاساژ عالءالدین در صدر فهرست 
ساختمان های ناامن تهران

پاســاژ عالءالدیــن کــه در صدر فهرســت 
ساختمان های ناامن منطقه ۱۱ قرار دارد با حکم یک 
دادگاه حاال می تواند ۲ طبقه دیگر ساخت وساز کند.

به گــزارش فرهیختگان، در زمــان مدیریت 
شهری محمدباقر قالیباف در تهران، این ساختمان 
ناایمن شناخته شد اما مالک بی توجه به اخطارها، 
طبقه هفتم را ســاخته بود؛ بعدازآن شهرداری با 
پیگیری های گسترده حکم تخریب گرفت و آن طبقه 
اضافی را تخریب کرد؛ حاال مالک با حکم دادگاه، قصد 
ساخت وساز آن طبقه به اضافه مجوز ساخت دوطبقه 

دیگر را هم گرفته است.
    

۹۶ درصد سقط  جنین  ها 
غیرقانونی است

دبیر مرکز مطالعــات راهبردی جمعیت گفت: 
طبق آمار رسمی در سال بیش از ۴۰۰ هزار جنین در 
کشور سقط می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
صالح قاســمی بیان کرد: از این تعداد سقط جنین، 
بخشی را سقط های جنین غیرارادی دربرمی گیرد؛ 
که این سقط ها به مشــکالت پزشکی مادر مربوط 
می شــود.او با اشــاره به اینکه ۹۶ درصد از سقط  
جنین ها، سقط های القایی و جنایی هستند، گفت: 
یعنی این ســقط ها بدون مجوز قانونی و پزشکی و 

بااراده مادر صورت می گیرد.
    

۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز 
راهی مدارس شدند

معــاون آمــوزش 
ت  ر ا ز و ســطه  متو
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
گفت: سومین مرحله از 
بازگشایی مدارس جهت 
فعالیت های حضوری از اول آذر آغاز شد و ۸ میلیون 
و ۷۰۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی در تمام پایه ها 
و دانش آموزان دوره متوســطه اول راهی مدارس 
شــدند.به گزارش ایلنا، علیرضا کمرئی اظهار کرد: 
در اولین مرحله بازگشــایی که اول مهرماه صورت 
گرفت، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز که عمدتاً 
دانش آموزان روســتایی و عشایری و دانش آموزان 
رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش بودند به صورت 
حضوری در مدارس حاضر شدند.در دومین مرحله 
نیز با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از ۱۵ 
آبان یک میلیون و ۵۱۰ هزار دانش آموز متوسطه دوم 
شاخه نظری در مناطق شــهری در مدارس حاضر 
شدند.او تصریح کرد: ســومین مرحله از بازگشایی 
مدارس جهت فعالیت های حضوری نیز از اول آذر 
آغاز شد و ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموزان دوره 
ابتدایی در تمام پایه ها و دانش آموزان دوره متوسطه 

اول راهی مدارس شدند.
    

 ارز دولتی داروها 
فعاًل حذف نمی شود

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سیاست دولت و 
وزارت بهداشت ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و 
تجهیزات پزشکی است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
پویا، بهرام دارایی اظهار کرد: سیاست دولت و وزارت 
بهداشــت، ادامه پرداخت ارز ترجیحــی به دارو و 
تجهیزات پزشکی مخصوصاً برای بیماران خاص و 

صعب العالج و مزمن است.
    

 اولین واکنش مینو محرز
 به برکناری اش

مینو محرز به برکناری خود از ریاســت مرکز 
تحقیقات ایدز واکنش نشــان داد.به گزارش رکنا، 
مینو محرز از ریاست مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران که از پایه گذارانش بود کنار 
گذاشته شد. مینو محرز،پژوهشگر»ایدز« سازمان 
جهانی بهداشت در ایران است. او روز گذشته گفت: 
وظیفه خودم دانستم که تا جایی که بودم و هستم به 
مردم خدمت کنم. حال زمانی است که کم کم باید 

کنار برویم تا جوان ترها بیایند.

از گوشه و کنار


