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آمارهایی که آسیب می زنند
سال ها قبل در مجموعه ای کار می کردم که مدیریت 
آن عالقه خاصی به آمارهای مقایسه ای مشابه با سال 
آمار  اگر  و  داشت  کیفیتی  آمارهای  همچنین  و  قبل 
مقایسه ای هر قسمتی از مجموعه نسبت به سال قبل 
نهایتا  بازخواست و  افت می کرد، مسئول آن قسمت 
جریمه می شد، اما یک مشکل اساسی وجود داشت و 
آن هم نبود سیستمی مناسب جهت راستی آزمایی آمارها 
بود و همین مسئله باعث شده بود خیلی از مسئوالن 
آن مجموعه به سمت آمارسازی های غیر واقعی سوق 
پیدا کنند. خاطرم هست به همراه یکی دیگر از مدیران 
مجموعه در حال استخراج آمار جهت ارائه به مدیریت 
بودیم و چون همکار بنده از نبود سیستم راستی آزمایی 
مناسب در مجموعه مطلع بود ، شروع به وارد کردن 
اعداد عجیب و غریب و غیرواقعی در برنامه اکسل کرد 
و نهایتا آماری فوق العاده از عملکرد زیرمجموعه خود به 
دست آورد، قسمت خنده دار این ماجرا آنجا بود که رو 
به من کرد و گفت: ببین زیرمجموعه من چقدر درخشان 
بوده است! و جالب تر آن که مدیریت مجموعه بابت آن 
آمار استثنایی به ایشان پاداش هم  داد و البته بنده که 
آمار واقعی ارائه داده بودم بازخواست  و جریمه شدم! 

برخی  با  بسیاری  شباهت  و  قرابت  خاطره  این 
شاخص ها و آمار این سال ها دارد. شاخص ها و آماری 
که اصوال باید موجب پیشرفت و بهبود عملکرد و کارها 
شوند، بعضا  خود تبدیل به پاشنه آشیل و مانعی جهت 
شده اند .  صحیح  استراتژی های  تدوین   و  پیشرفت 
متاسفانه ضعف در عملکرد  سازمان های نظارتی که 
موظف به راستی آزمایی و کنترل  آمارها و شاخص ها 
هستند  یکی از مهم ترین دالیل  وجود  این  مشکل در 

سال های اخیر می باشد.

آرین احمدی سرمقاله

آخرین آمار مهاجران ایرانی که ثبت شده، ۶۵هزار نفر 
در سال است که رکورد تازه ای برای ایران است. این آمار 
افزایش  تازه،  خروجی های  ثبت  با  و  آینده  سال  ظرف 
تحصیل کرده  گروه های  از  مهاجرت  موج  یافت.  خواهد 
بورسیه  یا  تحصیالت  تکمیل  برای  که  علمی  نخبگان  و 
تحصیلی خارج می شدند، به سنین مدرسه و نیروی کار 

متخصص رسیده است. 
به گزارش ابتکار روند مهاجرت به گونه ای است که ظرف 
سال های آینده نگرانی درباره نه فقط گروه های خاص مانند 
پزشکی، پرستاری و مهندسی، بلکه کمبود نیروی کار وجود 

دارد که چالشی جدی است.
اهمیتی  برایشان  چندان  مسئوالن  انگار  که  موضوعی 
ندارد. خداقل سیاست ها، رویکردها و منش ها نشانی از 
تکریم نیروی انسانی با رونق اشتغال، باز گذاشتن فضای 
اقتصادی و اجتماعی و... دیده نمی شود. این گزاره ها هر 
کدام برای خود تحلیل های جداکانه ای دارد. با این حال اما 
وضعیت چندان خراب است که خبرگزاری ها و رسانه های 
اصولگرا نیز هشدارهایی را نسبت به این موضوع داده اند. 

هرچند از زاویه دید خودشان
خبرگزاری مهر در این باره می نویسد: »مدت هاست زنگ 
خطر بحران جمعیت به صدا درآمده است. عالوه بر آمار کم 
ازدواج و افزایش آمار طالق در دهه گذشته میزان زادآوری 

هم متأسفانه به میزان قابل قبولی نرسیده است.
محاسبات نشان می دهد که ازدواج در ایران در فاصله 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. میزان 
ازدواج های ثبت شده کشوری در سال ۱۳۹۲، ۷۷۴۵۱۳ مورد 
بوده که در سال ۱۳۹۹ این عدد به ۵۵۶۷۳۱ مورد رسیده 
است. بررسی آمار ازدواج هم نشان می دهد ما با یک روند 

شدید کاهشی در ازدواج مواجه هستیم.
افزایشی  آمار طالق هم در دهه گذشته  از سوی دیگر 
بوده است. در حالی که در سال ۱۳۹۰، میزان طالق در 
کشور ۱۴۲۸۴۱ مورد بوده است؛ این عدد در سال ۱۳۹۹ به 

۱۸۳۱۹۳ رسیده است.
و  خانواده  از  قانون حمایت  ابالغ  از  یک سال  از  بیش 
جوانی جمعیت می گذرد؛ قانونی که بررسی ها نشان می دهد 

که طی یک سال اخیر تنها یک سوم این سند اجرا شده و 
بیش از دو سوم آن روی زمین مانده است.

پدیده مهاجرت نخبگان و ادامه تحصیل جوانان ایرانی هم 
یکی از موضوعاتی است که شاید در نگاه اول ارتباطی با 
جمعیت کشور نداشته باشد اما در اصل یکی از موضوعاتی 
است که در موضوعات جمعیتی بسیار حائز اهمیت است. 
فرصت های  رفتن  دست  از  بر  عالوه  نخبگان  مهاجرت 
پیشرفت علمی و فناورانه به دلیل اینکه اکثر این نخبگان در 
سنین جوانی هستند؛ آسیب دیگری را در موضوع جمعیت 

به کشور خواهد زد.
بسیاری از جوانانی که می توانستند در کشور اقدام به 
زادآوری کرده و در افزایش جمعیت کشور و جلوگیری از 

پیری آن مؤثر باشند؛ عزم ترک وطن کرده اند.
ناکارآمدهای و کمبودها و آماده نبودن  در کنار تمامی 
شرایط برای فعالیت نخبگان و بازگشت نخبگانی که پیش 
از این مهاجرت کرده اند؛ رسانه های غربی و دشمنان ملت 
ایران سعی دارند تا با تبلیغات مسموم خود و سیاه نمایی 
مطلق از وضعیت ایران، نیروی انسانی و کارآمد کشور را به 

بیرون از مرزهای کشور هدایت کنند.
ابتدا  از  که  منتشر شد  سیاهی  اخبار  زمینه  همین  در 
پذیرش آن غیرقابل باور بود. در ماه های گذشته برخی از 
رسانه ها اخباری را مبنی بر افزایش چشمگیر مهاجرت با 
آمارهای سرسام آور بدون داشتن سند و یا مدرک دقیق و 
موثق منتشر کرده اند که هنوز هم برای تأیید آن مدرکی ارائه 

نداده اند.
کشور  به  که  هم  نخبگانی  ارقام  و  اعداد  حال  این  با 

بازگشته اند چندان قابل توجه نیست.
چندی قبل سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری 
رئیس جمهور در رابطه با بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج 
گفته بود: در پنج سال گذشته برنامه ای را برای بازگرداندن 
نخبگان ایرانی مقیم خارج در بنیاد ملی نخبگان اجرایی 
کردیم که تاکنون دو هزار و ۶۰۰ نفر از این نخبگان که از ۲۰۰ 
دانشگاه برتر دنیا فارغ التحصیل شده اند، در قالب این برنامه 

به کشور بازگشته اند.
سید حسن حسینی مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در 

گفت وگو با مهر با طرح این سوال که نخبه چگونه تعریف 
می شود، گفت: اینکه صرفاً به یک فرد برچسب نخبگی زده 
شود و در او توقعی ایجاد شود اقدام منطقی نیست. نخبه 
کسی است که احساس کند در اکوسیستمی که کار می کند 
می تواند خود را اثبات کند و اگر تالش کند می تواند خود را 

در جایگاه برتر قرار دهد.
نخبه  فرد  اگر  افزود:  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  مشاور 
در حوزه تخصصی خود موفق ظاهر شود و اگر ببیند به 
ارزش  وی  برای  و  می شود  گذاشته  احترام  اقداماتش 
او  قائل می شوند طبیعی است که موضوعات مالی برای 
اولویت های بعدی است. در بررسی ها و پژوهش هایی که 
پیش از این داشته ایم؛ بیش از ۷۵ درصد نخبگان کشور 
عالقه مند به مشارکت در پروژه های علمی تحقیقاتی کشور 

بودند و احیا و آبادانی کشور دغدغه آنها بود.
وی با بیان اینکه در بررسی هایی که از نخبگان خارج از 
کشور داشتیم ۶۰ درصد آنان مایل بودند به کشور بازگردند؛ 
این  مانع  که  دارد  وجود  چالش هایی  حال  این  با  گفت: 

بازگشت می شود.
وی در تشریح موانع و چالش های پیش رو برای بازگشت 
نخبگان گفت: چالش اولیه آنان این است که مدت هاست از 
فضای جامعه ایرانی دور هستند. راه های ارتباطی در جامعه 
و در حوزه تخصصی خود را دیگر از دست داده اند و فکر 
می کنند کشورشان استقبال خوبی از آنان نخواهد داشت. 
نخبه در هر حوزه ای نمی داند که آخرین وضعیت کشور 
در آن عرضه چگونه است چه شرکت ها و چه محیط هایی 

می توانند بستری برای ادامه پیشرفت او در کشور باشند.
از دیگر  اینکه چالش های سربازی  به  اشاره  با  حسینی 
است؛ گفت: هنوز در  به کشور  نخبگان  بازگشت  موانع 
زمینه آمادگی شرایط برای بازگشت نخبگان مشمول خدمت، 
سازمان نظام وظیفه عمومی تدبیر ویژه ای نیندیشیده و روند 
نامشخص  سربازی  امریه های  برای  عمومی  فراخوان های 

است.
اینکه برای بازگشت نخبگان تالش های  با تاکید بر  وی 
ویژه ای خواهیم کرد گفت: برای نخبگان تالش کردیم وقتی 
به کشور باز می گردند کارسوق ها و دوره های علمی را برگزار 

کنیم. فرصت های مطالعاتی ۵۰ تا صد میلیونی داریم. بیمه 
و استخدام آنان را فراهم می کنیم. و از نخبگان دقیقاً به 
همان مدلی که از دانشگاه های خارجی در کشورهای غربی 
استقبال می شود در دانشگاه های کشور استقبال خواهد 

شد.
بروکراسی مانع از بازگشت نخبگان به کشور است

در  جامع  برنامه  یک  طراحی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
بازگشت  بسترهای  گفت:  نخبگان  مهاجرت  خصوص 
نخبگان در حال ساخت است. باید این موضوع را در نظر 
باشد.  کلیشه ای  نباید  عنوان  هیچ  به  برنامه  که  بگیریم 
ایران  در  پیشرفت  نخبگان می دانند ظرفیت  از  بسیاری 
را در جای دیگری ندارند. درست است که بروکراسی و 
نخبه می داند  اما  آزار دهنده است  کاغذبازی در کشور 
در جامعه ظرفیت های رشد و پیشرفت و نیروی انسانی 

آماده به کار زیاد است.
به نظر می رسد عالوه بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
ایران که پیش روی جوان نخبه ایرانی است، هنوز آینده 
شغلی مدون و مشخصی هم برای وی روشن نیست؛ جوانی 
که از کشور رفته و در کشور خارجی هم با مشکالتی مواجه 
است تا زمانی که از شرایطش پس از بازگشت به کشور 
مطمئن نباشد و آینده شغلی و موقعیت اجتماعی خود را 
روشن و موفق نبیند اقدام به بازگشت به کشور نخواهد 

کرد.«
هرچند باید گفت که در این گزارش به متغیرهای دیگر 
غلط  های  سیاست  اجتماعی،  اقتصادی،  امنی  نا  مانند 
اقتصادی و دالیلی از این دست اشاره نشده است. به نظر 
می رسد در این زمینه می توان به راحتی با تحقیقات علمی 
دالیل دقیق مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی را بررسی و 
واکاوی کرد و البته جلوی این پدیده خطرناک با سیاست 
که  است  این  واقعیت  شود.  گرفته  درست  های  گذاری 
کیفیت زیست در کشور مدام دستخوش نوسان هایی قرار 
می گیرد که بسیاری را نسبت به آینده نا امید می کند. 
کمایانکه همین طرح صیانت بسیاری از کارشناسان حوزه 
های ای تی و کسب و کارهای اینترنتی را روانه کشورهای 

دیگر و حتی کشورهای منطقه کرده است.

جمعیت جوانی که از کشور می رود
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ج اعتصام، خالق بناهای ماندگار به یاد پرفسور ایر یادداشت

خبر

مخبر: 
بهره وری در جهان امروز بدون فعالیت های دانش بنیان 

امکان تحقق ندارد
در برنامه ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری ضمن بررسی تعدادی 
از طرح های نخبگان در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و سالمت، 
آخرین دستاوردهای داخلی در این حوزه ها از جمله داروهای جدید، آبیاری 
زیرسطحی، خوراک دام، مسکن پیش ساخته و صنعت فرآوری پشم مورد 

بازدید قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری با حضور در 
مجموعه شرکت های دانش بنیان »پیشران«، ابتدا در جلسه ای با مسئوالن 
و مدیران این مجموعه ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته در راستای 
به  مجموعه  این  خوشبختانه  گفت:  بنیان،  دانش  فعالیت های  توسعه 
موضوعاتی ورود کرده که برخی به چالش هایی برای کشور تبدیل شده و 
دستاوردهای حاصله به لحاظ راهبردی و کالن برای کشور دارای اهمیت فراوان 

است.
وی با تاکید بر اینکه بهره وری در جهان امروز بدون فعالیت های دانش بنیان 
امکان تحقق ندارد، افزود: کشور از نیروهای جوان، تحصیلکرده، شجاع و 
خطرپذیر برخوردار است که اگر احساس کنند چتر حمایتی باالی سر آنها قرار 

دارد، مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تأمین آب و غذا از چالش ها و 
مسائل اصلی آینده جهان خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت تأکید ویژه ای 
بر صیانت از منابع آب و خاک و به ویژه خاک دارد چرا که معموال در روش 

های سنتی کشاورزی، منابع خاک دچار آسیب می شود.
حوزه  در  ها  شرکت  این  فعالیت  مختلف  های  حوزه  به  اشاره  با  مخبر 
کشاورزی تصریح کرد: موضوعاتی که شما به آن ورود کرده اید به دلیل بهره 
گیری از روش های دانش بنیان، قیمت تمام شده پایین و کاهش استفاده 
از کود و سموم، تا حد زیادی ضمن افزایش بهره وری، از آسیب به سالمت 

جامعه نیز جلوگیری می کند.
معاون اول رئیس جمهوری از مسئوالن این شرکت ها خواست با توجه به 
ظرفیت ها و مزیت های هر استان، طرح هایی را متناسب با مسائل و چالش 
های اصلی آن استان در دستور کار قرار دهند و افزود: البته نیاز نیست که 
طرح ها و کارها از ابتدا در مقیاس بزرگ انجام شود چرا که ممکن است فعاالن 
هر بخش که به روش سنتی کار می کنند، در ابتدا حاضر به پذیرش ریسک 
نباشند اما اگر کارها در مقیاس کوچک انجام شود و نتایج حاصله را مشاهده 

کنند قطعا در ادامه همراهی کامل خواهند داشت.
مخبر همچنین با اشاره به دستاوردهای این مرکز در حوزه دامپروری افزود: 
اصالح نژاد و خودکفایی در تأمین خوراک دام از اقدامات مثبتی است که 
می تواند میزان آسیب به دامداری های کوچک و خانگی را به حداقل ممکن 

کاهش داده و فعاالن این بخش را مورد حمایت قرار دهد.
در این جلسه مسئوالن شرکت های دانش بنیان نیز گزارشی از دستاوردها 
و روش های ایجاد تحول در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب و خاک 
کشور، روش های نوین دام پروری، محصوالت جدید حوزه سالمت، روش 

های درمانی جدید و... ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، با اجرای برنامه های دانش بنیان تدوین شده، از 
کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند، فوق پیشرفته و پیشتاز خواهیم رسید 
و تحوالتی بزرگ و اساسی در صرفه جویی آب، بهره وری در تولید محصوالت 

کشاورزی و حل بحران آب در کشور ایجاد خواهد شد.
کاهش معنادار مصرف آب، رفع آلودگی آب از طریق کنترل میزان و نوع 
کود و سموم و تحوالت عظیم در سه بخش آب، غذا و سالمت از جمله 

دستاوردهای اجرای برنامه های پیش بینی شده این مجموعه خواهد بود.
گفتنی است این برنامه ها قرار است با رویکرد مردم پایه و با استفاده از 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل مردم در قالب ایجاد نهضت پیشران بزرگ مردمی 
و دانش بنیان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرایی شود. در پایان این برنامه 
معاون اول رئیس جمهوری از برخی پروژه ها و طرح های عملیاتی این مجموعه 
دانش بنیان از جمله مسکن بتنی پیش ساخته، سیستم سیالژ علوفه و 
یونجه تر، سیستم آبیاری زیر سطحی، ماشین آالت جدید حفاری، کیت های 

تخصصی تشخیص بیماری و ماشین آالت فرآوری پشم دام بازدید کرد.

حبیب سهرابی پارسا *
پرفسور ایرج اعتصام معمار و خالق بناهای 
ملت  پارک  و  شاهچراغ  حرم  مجموعه 

درگذشت.
اين معمار نامی ایران در سال ۱۳۰۹ در 
در  و  گشود  جهان  به  چشم  گرگان  شهر 
سال ۱۳۳۹ موفق به اخذ دکتری معماری از 

دانشگاه فلورانس ایتالیا گردید.
ایده های اصیل  از  با هدف بهره گیری  ایشان 
معماری ایران و اشاعه هویت و فرهنگ بومی معماری 
و شهرسازی عالوه بر تالیف کتب و مقاالت متعدد با اصل قرار دادن سه 
عامل حفظ هویت، مصرف معقول انرژی و بکارگیری تکنولوژی،  طراحی آثار 
ماندگاری همچون پارک ملت و پارک کوروش در تهران، مجموعه حرم شاهچراغ 

در شیراز و شهر جدید لتیان و مجموعه جهانگردی محالت،سرعین،الهیجان 
و پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و... در داخل کشور و همچنین 
پروژهایی متعدد در کشورهای مختلف همچون آمریکا، فرانسه و عربستان و... 

را در کارنامه حرفه ای خود دارد .
این استاد بنام دانشگاه تهران و دانشگاه برکلی آمریکا و کارشناس ارشد طرح 
ریزی منطقه ای سازمان ملل متحد، عضو سازمانها و نهادهای مختلف داخلی 
و بین المللی در حیطه معماری و شهرسازی بود که انجمن مفاخر معماری 
ایران، انجمن معماران و شهرسازان آمریکا، انجمن بین المللی مطالعات سنتی 
و فدراسیون بین المللی مسکن و طرح ریزی بخشی از آنها میباشد که از دانش 

و تجربه ایشان بهره می بردند.
اين استاد فرزانه با آن جان هنرمندانه و روح بلند آمیخته به طبیعت و زیبایی 
و خالق بناهای ماندگار و یادگار جاودانه معماری ایران، علیرغم کهولت سن 
بخاطر عشق و عالقه فراوان به کشورش و تعلیم معماران آن، طی سالهای 

اخیر به دور از خانواده در ایران مشغول تدریس و آموزش معماران جوان بود 
که با فراگیر شدن ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، نزد خانواده خود در 
کشور آمریکا مراجعت کردند و پس از آن ضعف قوای جسمانی و بیماری مانع 
برگشت مجدد ایشان به ایران شد و در نهایت این یادگار گرانقدر دیار شهر 
گرگان و ایران در روز ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ در سن ۹۲ سالگی در شهر سن خوزه 

آمریکا رخت سفر آخرت پوشید و به دیار باقی شتافت.
به امید آنکه مسوولین محترم دولت و وزارت امور خارجه ایران مقدمات انتقال 
پیکر پاک ایشان را که برگی از هویت فرهنگ و هنر ایران میباشد به کشور مهیا 
نمایند تا در آغوش شاهکارهای معماری که خود خالق آن بود)همچون پارک 

ملت و مجموعه حرم شاهچراغ( آرام گیرد.
روحشان شاد

نام و یادشان جاودان
* شاگرد پرفسور ایرج اعتصام و فارغ التحصیل دکتری معماری دانشگاه تهران

از تغییر سود از تغییر سود سهام عدالتسهام عدالت
و وتا علت افزایش قیمت خودر تا علت افزایش قیمت خودر
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» ابتکار« تازه ترین تحوالت مذاکرات هسته ای را بررسی می کند

گروه بین الملل - نشست بغداد ۲ در پایتخت اردن در حالی پایان یافت که شاید یکی از مهمترین 
حواشی آن دیدار وزیر خارجه کشورمان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص 

احیای روند مذاکرات هسته ای بود.
در این رابطه روز گذشته در حالی امیرعبداللهیان تاکید کرده که اگر آمریکایی ها واقع بین باشند 
امکان حصول توافق ممکن است،  پیتر استانو سخنگوی ارشد سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
با حسین  اتحادیه  بورل مسئول سیاست خارجی  اروپا گفت که در جلسه مشترک جوسپ 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، درباره نحوه جمع بندی مذاکرات وین 
بحث و تبادل نظر شده است. در این جلسه بورل با طرف مقابل خود تعامل و پیام ها و انتظارات 
اتحادیه اروپا را منتقل کرد؛ همچنین جویا شد که برای پیشبرد برجام و گفت وگوها در مورد احیای 
برجام، به سمت جلو و جمع بندی تالش های جاری برای ازسرگیری اجرای کامل توافق چه کاری 
می توان انجام داد. وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات موضوعات مورد بحث گفت: ما همیشه 
در تعامالت با شرکای خود جدی هستیم و همیشه به اندازه ای که الزم است برای انتقال پیام های 
اتحادیه اروپا در رابطه با روابط اتحادیه و ایران وقت صرف می کنیم. دیدید که خود نماینده عالی 
)مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا( گفت که روابط دو طرف رو به وخامت است و ایران در 

دستور کار سه نشست ماهانه اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا بوده است.

 گشت
نامحسوس ارشاد

تدبیری کنیم که مجرم از 
حّیز انتفاع ساقط نشود

کلید استیضاح در 
بهارستان

نمایندگان وعده هوشمندسازی 
قانون عفاف و حجاب را می دهند 

توصیه محسنی اژه ای
به پژوهشگاه قوه قضائیه
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