پنجشنبه 29مرداد1394
گزارش

گردشگری

ایران مقصد گردشگری مالزی شد

یــک مقام گردشــگری مالزی از تعییــن ایران به عنــوان یک مقصد
گردشگری این کشور خبر داد.به گزارش ایرنا ،در حالی که ساالنه بیش
از  70هزار ایرانی از مالزی دیدنمیکنند و تعداد کمیاز مالزیاییها عازم
کشورمانمیشوند ،مالزی ایران را به عنوان مقصد جدید گردشگری این
کشور اعالم کرد« .فائو تای نینگ» مدیر عامل انجمن تور و آژانس های
مسافرتی مالزی (مته) به خبرنگاران گفت که ایران ،اندونزی و مکزیک
برخی از مقصدهای گردشگری جدید این کشور هستند .وی که در آستانه
برگزاری نمایشــگاه گردشگری مالزی موسوم به «متا» سخنمیگفت،
اعالم کرد این نمایشگاه ،امسال از  13شهریور به مدت سه روز در مرکز
تجارت جهانی پوترا برگزارمیشــود ،اما اعالم نکرد که چه کشورهایی
از جمله ایران در نمایشــگاه امســال حضور دارند.برخی شــرکت های
ایرانی طی ســال های گذشــته در این نمایشگاه حضور یافته و تالش
کردند برای جذب گردشــگر مالزیایی به مقصد ایران اقدام کنند ،اما با
اعالم ایران به عنوان مقصد گردشــگری مالزی این کار تسهیلمیشود.
این در حالی است که ایرانیان در سال گذشته میالدی به عنوان دومین
گروه پرجمعیت گردشــگران مالزی از غرب آسیا شــناخته شدند و با
 72هزار و  264گردشگر حدود  159میلیون و  476هزار و  324دالر درآمد
برای دولت مالزی ایجاد کردند.براســاس برخی آمار ایران ســال 2013
میالدی تنها میزبان حدود یکهزار و  200گردشگر مالزیایی بوده است.
«مجید صفار» کاردار موقت کشورمان در مالزی نیز چندی پیش گفت
که سفارت ایران گسترش ســفر اتباع مالزی به کشورمان را در دستور
کار و پیگیری دارد.وی با اشاره به تعدد جاذبه های گردشگری در ایران
و ثبات و امنیت داخلی در کشورمان ،گسترش سفر اتباع مالزی به ایران
را در جهت گســترش ارتباطات مردمیو نیز تجاری بین ایران و مالزی
مهم دانســت و گفت :توسعه گردشــگری راه مناسبی برای شناسایی و
معرفی ظرفیت های دو کشور است و سفر متقابل گردشگران مالزیایی به
ایران به این امر کمکمیکند.وی اظهار امیدواری کرد به کمک سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری کشورمان ،ظرفیت های
گردشــگری ایران در مالزی به اتباع این کشــور بیشتر معرفی شود تا
از این طریق شــاهد جلب بیشتر گردشــگران مالزیایی باشیم.شرکت
هواپیمایی جمهوری اســامیایران (هما) در مالزی نیز چندی پیش از
ارائه تســهیالت به مالزیایی ها به منظور انجام سفر ارزان تر به ایران در
جهت توسعه صنعت گردشگری در کشور خبر داد« .علی اکبر ضیایی»
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمیایران در مالزی نیز معتقد است با توجه
به ساختار جمعیتی کشورهای جنوب شرق آسیا که مسلمانان زیادی را
در خود جای داده است باید کار بیشتری برای جذب گردشگران منطقه
به ایران انجام شود.
فقط تیتر
 vايست قلبي علت اصلي مرگ پايتختنشينان
 vصدور کارت هوشمند بيماران خاص از شهريور
 vکاهش  5درصدي هزينههاي تمتع
 vهر  8دقيقه يک نفر در ايران به آلزايمر مبتال ميشود
 vهزينه درمان هپاتيت 300ميليوني شد

ایراندرانتظارفرارمعکوسمغزها
کارشناس ارشد بانک جهاني :فرار مغزها 2برابر درآمد نفتي به اقتصاد ايران زيان ميزند!

آفتاب یزد -سارا عالیی :طبق آمار صندوق بینالمللی پول(در گزارش
ســال  ،)۲۰۰۹به معضل فرار مغزها اشاره دارد .معضل فرار مغزها بعد از
انقالب در ایران به مشکلی بزرگ و به تعبیری شوم برای مسئوالن جامعه
تبدیل شده است؛ آن هم فرار بیبازگشت چندین هزار نخبه در سال؛ فراری
که چه به لحاظ انسانی سرتاپا ضرر است و چه به لحاظ مادی .در بعد ضرر
انســانی برای کشور همین بس که فرارمغزها در درجه اول موجب فرار ژن
نخبگی از ایران میشود چراکه هر نخبهای که از ایران مهاجرت میکند ژن
نخبگیاش را نیز با خودمیبرد و نســلش در سایر کشورها امتداد مییابد.
در بعد ضرر مادی نیز برای پی بردن به عمق فاجعه این معضل کافی است
بدانید به گفته عباس ملکزاده میالنی مورخ و ایرانشــناس " فرار مغزها
در چند ســال اخیر  ۳۰۰برابر جنگ ایــران و عراق به اقتصاد ایران صدمه
زده اســت!» یا به اعتقاد جوالن عبدالخالق کارشــناس ارشد بانک جهانی
« فرار مغزها  ۲برابر درآمد نفتی به اقتصاد ایران زیان میزند!» رضا فرجی دانا،
وزیر سابق علوم ،تحقیقات و فناوری نیز گفته بود« :هر سال چندین هزار
ایرانی بســیار بااســتعداد و تحصیلکرده از ایران خارجمیشوند و خروج
این افراد از کشور  ۱۵۰میلیارد دالر برای اقتصاد کشور زیان آور است» .این
معضل شوم در حالی مدتهاست که همچنان یقه نظام آموزشی کشور را
میفشارد که به اعتقاد کارشناسان روند آن طی دو دولت نهم و دهم حدت
و شدت بیشتری پیدا کرد .این نکته جالب در این میان واکنش رئیس دولت
نهــم و دهم بود چراکه وی معتقد بود«:فرار مغزها نداریم» .بعد از روی کار
آمدن دولت یازدهم و با توجه به وعدههای رئیس دولت ،پیش بینیمیشد
روند فرار مغزها کندتر شود تا جایی که نشریه آمریکایی کریسچن ساینس
مانیتور در مقالهای عنوان کرده بود «:به قدرت رسیدن حسن روحانی در
ایران و امید به بهبودی فضای اقتصادی کشور سبب شده است تا نوعی فرار
معکوس مغزها آغاز شود .شماری از جوانان تحصیلکرده ایرانی رفاه اقتصادی
را در غــرب رها کردهاند و برای کار و زندگی به کشورشــان بازگشــتهاند» .
امروز نیز هرچند آمار فرار مغزها از ایران کاهش شگرفی نیافته اما کارشناسان
و صاحبنظران معتقدند با توجه به موفقیت دولت در مذاکرات هســتهای و
بازشدن فضاهای علمیو دانشگاهی در ایران و تالش برای تغییر اقتصاد نفتی
به اقتصاد دانشبنیان ،در آینده نزدیک شاهد کاهش روزافزون آمار مهاجرت
بیبازگشت و فرار نخبگان از کشور خواهیم بود.
کاهش آمار فرار مغزها به دنبال امید و عقالنیت بیشتر
در کشور
غالمرضا ظريفيان ،معاون وزیر علوم در دولت اصالحات در گفتگو با آفتاب یزد
درباره معضل فرار مغزها بیان کرد :بحث ماندگاري مغزها ،نخبهها و سرمايههاي
انساني و به تعبير باالتر سرمايههاي اجتماعي در واقع يك منظومه است يعني
وزارت علــوم به تنهایی نقش تعيين كننده و تاثيرگــذاری ندارد بلكه يك
مجموعه است كه از يك طرف شامل كيفيت تحصيل ،تدريس و تربيت نيروي
انساني ميشود و از طرف ديگر به بحث چرخه اشتغال در ايران مربوط است
كه نيروهاي آموزش ديده و تربيت ديده بتوانند به راحتي در گردونه اشتغال
قرار بگيرند .ولي در عين حال باالتر از آن نوعي احساس مشاركت در برنامههاي
توسعه كشور داشته باشند و احساس رضايتمندي كنند چون ممكن است فرد
تربيت شــود و وارد گردونه اشتغال هم شود ولي آن احساس رضايت الزم در
او ايجاد نشود يا در جايگاه خودش قرار نگيرد يا نوعي احساس مشاركت ملي
در توسعه كشور نكند و در نهايت احساس كند كه از ظرفيتهايش به خوبي
استفاده نميشود .این استاد دانشگاه ادامه داد :بنابراين مجموعهاي از اينها اگر
حاصل شود ايجاد ماندگاري ميكند ولي اگر حاصل نشود موجب فرار مغزها
ميشود .البته مسئله فرار مغزها را با مهاجرت انساني بايد تفكيك كرد .در همه
جاي دنيا بسيار از تحصيلكردهها و نيروي انساني به عنوان سرمايه ملت دست
به مهاجرت ميزنند و وقتي كه وارد گردونه اشتغال و گردونه علمي يا توسعه
يك ملت ديگر قرار ميگيرند نهايتا نتيجه عمل خودشان را  -حال چه ارزش
افزوده علمي و چه ارزش افزوده مالي -به كشور خودشان برميگردانند در واقع
ارتباط متعادل بين مهاجرت كننده و ملتش صورت ميگيرد به همين دليل
ي و كشورهايي
است كه يكي از دستورات توسعه در کشورهای چيني ،هند 
كه نيروي انساني زيادي دارند و در عين حال آموزشهاي خوبي هم به آنان
ارائه ميدهند ،اعزام نيروهاي فرهيخته به كشورهاي ديگر است براي اينكه هم
در توسعه جهاني حضور پيدا كنند و هم ارزش افزوده علمي و تخصصي برای
کشورشان داشته باشند و هم ارزش افزوده مالي.
وی تاکید کرد :در برخي از كشــورها از يك طرف به دليل آنكه شــبكه به
خوبي كار نميكند ،کشور توليد نيروي انساني دارد بدون آنكه آن توليد انساني
پشتوانهاش يك آمايش سرزمين یا متكي بر نيازهاي خدمت به جامعه باشد
يا مازاد بــر آن نيازها تربيت ميكند يا غيرمتوازن تربيت ميكند و از طرف
ديگر به دليل آنكه چرخه بعدی که باید آن نیرو را جذب کند ،جذب در واقع
همسو با آموزش خودشان كند آن چرخه خوب كار نميكند و گاهي اوقات آن
چرخه هم خوب كار ميكند ولي فرد احساس همگرايي جدي و نقش آفريني
در نظام مشاركتي كشور نميكند .در نتیجه هر كدام از اين حلقهها خوب كار
نكند منجر به فرار مغزها ميگردد .ظریفیان با بیان اینکه سرماي ه اساسي هر
كشوري حلقههاي چاه نيست بلكه نيروي انساني مغز افزار است كه ميتواند
از حداقل امكانات يك كشــور حداكثر بهرهوري را داشته باشد ،گفت :امروز
در جهان مســئله ســرمايه از سرمايههاي ســخت افزاري و مادي به سمت
ســرمايههاي نرمافزاري و مغزافزاري در حرکت اســت همانطور که مثال در
ژاپن كه از ثروت مادي زياد بهرهمند نيست دو درصد ثروتاش را سختافزار
تشکیل میدهد 80 ،درصد ثروت نيروي انساني است .يعني در واقع نيروي
انســاني است كه ميتواند از آن دو درصد منابع طبيعي حداكثر بهرهوري را
كند وهمین میشود که در رنکينگ دنيا رتبه سوم را دارد.این استاد دانشگاه
خاطرنشــان کرد :بنابراين اين نيروي انساني است كه ميتواند ارزش افزوده
توســعه و فرهنگ ايجاد كند .چون دنيا طلب اين سرمايه را ميكند بنابراين
وقتي اين خأل در ايران ايجاد ميشــود چون تقاضا در كشــورهاي اروپايي و

ظريفيان :در كشورمان هر وقت ايجاد اميد و عقالنيت در
مديريت كشــور جديتر ،نظام برنامهريزي به يك نظام
علميتر نزديك شده ،حرفهاي شعاري كمتر و در عمل
كارهاي بيشتري صورت گرفته با يك اشتياق جدي هم در
ماندگاري نيروهاي انســاني روبهرو بوديم و هم با يك نوع
اشتياق براي برگشتن نيروهايي كه از ايران رفتهاند
هــروي :با توجــه به فراهم شــدن زمينــه اقتصاد و
سياست بازي كه بعد از توافقات هستهاي به وجود آمده و
افزايش هم خواهد يافت شاهد ايجاد فضاي مناسب جهت
تعامل هرچه بيشتر صاحبنظران ،نخبگان ،فرهيختگان
خواهيم بود و زمينه اينكه به ساير كشورها اعزام شوند و
بازگردند هم فراهم خواهد شد
آمريكايي وجود دارد ،نيروي فرهيخته عاطل و باطل نميماند و طبق گزارش
ســازمان ملل هرسال  150هزار تا  180هزار مهاجرت از ايران انجام میشود
كه حداقل آنان داراي مدرك ليسانس هستند.وی با تاکید بر اینکه پديده فرار
مغزها با مهاجرت مغزها متفاوت است ،گفت :در فرار مغزها فرد دلگير از كشور
ميرود طبيعتا ارزش افزودهاش را ديگر به كشور خودش برنميگرداند و سایر
کشورها از سرمايهاي كه در ایران توليد شده ،استفاده ميكنند.معاون سابق
وزیر علوم همچنین در پاسخ به اینکه آیا در مقایسه با دو دولت قبلی آمار فرار
مغزها کاهش یافته ،بیان کرد :در پاسخ به این سوال باید به يك فرآيند اشاره
كنم .در كشورمان هر وقت ايجاد اميد و عقالنيت در مديريت كشور جديتر،
نظام برنامهريزي به يك نظام علميتر نزديك شده ،حرفهاي شعاري كمتر و
در عمل كارهاي بيشتري صورت گرفته با يك اشتياق جدي هم در ماندگاري
نيروهاي انساني روبهرو بوديم و هم با يك نوع اشتياق براي برگشتن نيروهايي
كه از ايران رفتهاند .اين امر ثابت شدهاي است كه در مواقعی كه جامعه احساس
كرده ماندگارياش ميتواند به سازندگي كشور كمك كند و او را به رسميت
ي را ايجاد كرده است :يكي ماندگاري را بيشتر كرده يكي
ميشناسند دو ويژگ 
موجب اين شده كه تمايل به برگشت بيشتر شود .وی تاکید کرد :آمار جديدي
در پاسخ به سوال شما ندارم ولي مطمئنم نسبت به دو سال گذشته اين روند،
روند بهتري شده است البته دولت هم بايد براي اين قضيه اولويت بيشتري را
قائل شود و بتواند در قبال اعتماد نسبي كه به وجود آمده فضايي را فراهم كند
كه اين اعتماد نسبي تبديل به يك اعتماد واقعي شود و صرفا نوعي رضايت
ذهني نباشد بلكه رضايت عيني هم باشد .ظریفیان اظهار کرد :تصورم اين است
كه به ميزاني كه مناسبات جهانيمان بهتر و نوع رفتارمان در داخل عقالنيتر
شود ،مناسباتمان مناسبات غيرشعاري متكي بر توسعه علميشود و به ميزاني
كه توسعه مليمان با توسعه علميمان پيوند بخورد هم ماندگاري در داخل
بيشتر ميشود هم اميد به برگشت.
در سال  1404حرف اول علمي را در منطقه خواهيم زد
جواد هروي ،نماينده مجلس و نايب رئيس دوم كميسيون آموزش و تحقيقات
نیز در گفتگو با آفتاب يزد با تاييد اظهارات كارشناس ارشد بانك جهاني مبني
بر زيان  2برابري فرار مغزها در مقايسه با درآمد نفتي در ايران گفت :يكي از
مسائلي كه طي چند سال اخير براي كشور و مسئوالن نگرانكننده شده بحث
مهاجرت نخبگان يا پديده شوم فرار مغزهاست .بعضي مسئوالن هم متاسفانه
طي سالهاي اخير تالش كردهاند اين پديده شوم را مخفي نگه دارند و حتي
آن را انكار كردهاند درحالي كه براي همگان كامال روشن است كه مقوله فرار
مغزها در ايران شرايط تشديد و تسريع بسياري دارد.وي در ادامه افزود :حتي
بسياري از وزراي علوم تاكيد كردهاند كه ساالنه حدود  150هزار نخبه از ايران
مهاجرت ميكنند و اما متاسفانه برخي مسئوالن در مواجهه با اين آمار تاسف بار
بيان كردهاند كه «كساني كه ميخواهند مهاجرت كنند خب بروند ،ما نخبه
در كشور بسيار داريم!» از اين رو من معتقدم به كساني كه در مواجهه با اين
معضل بيتفاوتي اختيار كردهاند و چه كســاني كه اين موضوع را نقطه قوت

تلقي ميكنند هر دو گروه در خطا هســتند چرا كه امروز در عرصه جهاني
پشــتوانه دولتها ديگر نفت و معدن و گاز و طال نيست بلكه پشتوانه پول
يك مملكت نيروي جوان و نخبه و زبده آن كشور است.هروي با بيان اينكه
اين موضوع در كشــور ما با توجه به اينكه به دنبال اقتصاد دانش بنيان نيز
هســتيم ،پيش از پيش اهميت دارد ،اظهار كرد :نياز امروز كشورها به ويژه
بعد از توافقات هستهاي ،حضور نخبگان در كشور است و تنها نبايد به دنبال
اين باشــيم كه بازارمان را در اختيار كشورهاي ديگر به ويژه اروپا بگذاريم.
بلكه ما بايد بتوانيم در بازار ســاير كشورها هم ورود پيدا كنيم و مهمترين
ابزاري كه ما را در اين زمينه ياري كند بيشــك حضور نخبگان است.عضو
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه بيان كرد :من به عنوان رئيس
گروه دوستي ايران در برخي كشورهاي اروپايي به عينه ديدهام كه آنان خواستار
اعزام و حضور نيمي از نخبگان ايراني در كشورشــان هستند و اين شاهدي
بر اين مدعاست كه ما در كشور افتخار حضور نخبگان باارزشي را داريم كه
كشورهاي ديگر برايشان سرو دست ميشكنند.وي تاكيد كرد :البته ما مخالف
اعزام نيروهاي نخبه ايراني به كشورهاي اروپايي نيستيم اما به شرط آنكه بحث
مهاجرت و عدم بازگشت مجدد به كشور مطرح نباشد.هروي در ادامه در پاسخ
به اينكه در شرايط كنوني كه در دوران پساتحريم به سر ميبريم فكر ميكنيد
آمار مهاجرت نخبگان در مقايسه با سالهاي گذشته كاهش خواهد يافت،
بيان كرد :يكي از مسائلي كه ميتوان پديده شوم مهاجرت نخبگان را كاهش
دهد ،آزادي ،آزادانديشــي و ايجاد آزاديهاي اجتماعي به ويژه براي جوانان
اســت .مقام معظم رهبري بحث آزادانديشي در دانشگاهها را مطرح كرد اما
متاسفانه توجهي به اظهارات ايشان و اهميت موضوع نشد اين نشان ميدهد
مسئوالن در بحث آزادانديشي تعلل كردهاند درحالي كه محيطهاي باز علمي
در دانشگاهها و مراكز آموزشي و حتي در سطح عادي جامعه ميتواند شرايط
مناسبي را براي بقاي نخبگان ،صاحبنظران و  ...ايجاد كند.اين نماينده مجلس
با اشاره به اينكه اگر قرار باشد كه هر حركتي و سخني از سوي قشر جوان را
با تشر و زور و قهرآميز پاسخ دهيم مسلما آمار فرار مغزها بيشتر خواهد شد،
اظهار كرد :اين برخوردها موجب ايجاد فضاي غيرجاذبي در سطح جامعه شده
و اگر نتوانيم اين شرايط را به نفع جوانان و نخبگان تغيير دهيم مطمئنا كشور
خالي از نخبگان ميشود.هروي تاكيد كرد :اما بايد عرض كنم با توجه به فراهم
شدن زمينه اقتصاد و سياست بازي كه بعد از توافقات هستهاي به وجود آمده و
افزايش هم خواهد يافت شاهد ايجاد فضاي مناسب جهت تعامل هرچه بيشتر
صاحبنظران ،نخبگان و فرهيختگان خواهيم بود و زمينه اينكه به ساير كشورها
اعزام شوند و بازگردند هم فراهم خواهد شد و اميدواريم همانگونه كه در بحث
گردشگري شاهد توفيقاتي در آينده هستيم در اين زمينه نيز شاهد توفيقاتي
باشيم.هروي همچنين در پاسخ به اينكه كميسيون آموزش و تحقيقات چه
قدر دغدغه موضوع فرار مغزها را دارد ،گفت :يكي از مهمترين مواردي كه در
برنامه پنج ساله پنجم در نظر گرفته شده بود و در برنامه ششم نيز مطمئنا با
شدت و حدت بيشتري آن را پيگيري ميكند ،بحث حضور جوانان و نخبگان
در مسائل مهم كشــور و مشاركت و تكيه بر آنان در تبديل اقتصاد نفتي به
اقتصاد دانش بنيان است .پس طبيعي است در اين فضا ما ضروري ميدانيم
كه كمك حال نخبگان باشيم.وي افزود :ما امروز به اين واقعيت رسيدهايم كه با
اتكا به نيروي عنصر جوان ميتوانيم پيشرفت كشورمان را تضمين كنيم .جامعه
جوانگريز و جوانستيز هيچگاه روي سعادت و پيشرفت را نخواهد ديد و ما
هم اصال به دنبال جوان ستيزي در جامعه نيستيم بلكه به دنبال اين هستيم
كه جاذبههاي الزم براي نسل جوان و نخبه ايجاد شود تا بتوانيم از آنان بهره
الزم را در راه پيشرفت كشور ببريم .هروي با تاكيد بر اينكه بارها گفته شده كه
ما قصد نداريم ايران يك كشور نظامي باشد ،اظهار كرد :قصد ما تبديل ايران
به يك كشور صادركننده توليدات علمي بر مبناي اقتصاد دانش بنيان است.
از اين رو به نســل جوان و نخبه بها ميدهيم .چون براي گذر از دوره سنتي
به دوره مدرن نياز به نيروي جوانان و نخبگان داريم.عضو كميسيون آموزش
و تحقيقات در ادامه و در پاســخ به اينكه اما شرايط نسل جوان در جامعه و
برخورد مسئوالن با نخبگان و جوانان نشان ميدهد همچنان جوان ستيزي در
جامعه ما وجود دارد ،گفت :ما همين امروز (روزگذشته ،چهارشنبه) طرحي را
تصويب كرديم كه به موجب آن ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در مشاغل
مصوب شد .اين طرح با  80درصد نماينده موافق نشان ميدهد كه ما به سمت
جوانگرايي در حركت هســتيم .هر چند قصد پشت كردن به بازنشستگان را
هم نداريم .براساس اين قانون قرار است از بازنشستگان در مشاغل مشاورهاي
و از جوانان در مشاغل اجرايي و مديريتي استفاده شوند .از سوي ديگر ما در
اوايل انقالب  180هزار دانشــجو داشتيم و امروز  5ميليون نفر و اين افزايش
آمار دانشجو نشانه بها دادن به جوانان و نخبگان در كشور است.اين نماينده
مجلس در پاســخ به اين سوال كه اما افزايش آمار دانشجويان باعث نشده به
لحاظ كيفيت رشد كنيم و همزمان با اين افزايش جمعيت شاهد افزايش مقاله
و پاياننامه فروشي هستيم از اين رو اين شائبه پيش مي آيد كه جذب بيشتر
دانشجو در دانشگاهها تنها به لحاظ مادي صورت گرفته است؟ خاطرنشان كرد:
در اين قضيه يك بحث كمي وجود دارد و يك بحث كيفي .ما معتقديم ابتدا
بايد زمينههاي كمي فراهم شود تا با وجود بحث كمي بتوانيم شرايط بحث
كيفي را فراهم كنيم .ما ابتدا بايد پديدهاي به نام دانشجو را در كشور داشته
باشــيم تا بعد وارد بحث كيفي در بحثهاي علمي شويم .ما با وجود اينكه
بيشتر شــاهد رشد كمي در اين زمينه بودهايم اما خوشحاليم كه به اين امر
دست يافتهايم و حاال زمان آن فرا رسيده كه نگاهمان را از بحث كمي به بحث
كيفي تغيير دهيم تا اين تعداد دانشــجو و نخبه بتوانند ما را به سمت ايجاد
جريانها ،تحوالت و نوآوريهاي علمي سوق دهند .ما با اتکا به همين موضوع
پيش بيني ميكنيم كه در سال  1404حرف اول علمي را در منطقه خواهيم
زد.وي خاطرنشان كرد :البته من صحبت شما را قبول دارم كه امروز نگاه علمي
در كشور ما يك نگاه قشري است اما بايد تاكيد كنم كه اكنون ديگر تمركز
روي بعد كمي كاهش يافته و ما درحال برداشــتن گامهاي اساسي به سمت
كيفي شدن بعد علمي هستيم.

معاون استاندار تهران:

اگر زنان در استادیوم با رعایت ضوابطشرعیتشویقکنند ،اسالم به خط ر میافتد؟

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران با بیان اینکه حوزههای علمیه
باید در حوزه حقوق زنان مانند ارث ،دیه ،پاسخگوی سواالت و شبهات
نسل جوان باشند ،نسبت به آنچه آن را "تعطیالت زمستانی در حوزه
فقهی" نامید انتقاد کرد .به گزارش ایسنا ،شهاب الدین چاوشی با بیان
اینکه جنجالهایی در زمینه حضور زنان در استادیومها رخ داد اظهار کرد:
مقاومــت ما در بســیاری از زمینهها مانند حضور زنان در اســتادیوم
شکسته میشود و باید به این نکته توجه کنیم که ما به عنوان مسلمان
باید چه مواضعی در این زمینه داشته باشیم و موضع حکومت به عنوان
متولی امور جامعه چیســت؟ آیا زنان اگر در گوشهای از استادیوم قرار
بگیرند و با رعایت ضوابط شرعی به تشویق بپردازند آیا اسالم به خطر
خواهد افتاد؟.وی ادامه داد :هیچ فقیهی به طور رسمیاعالم نکرده که
حضور زنان در استادیومها مشکل زاست اما برخی از افراد دیدگاههای
خود را به شــرع ربــط میدهند .آنان تصور میکننــد که حضور زنان

در اســتادیومها ممکن است موجب بروز بینظمیشود به همین خاطر
صورت مســئله را پاک میکنند .این کار موجب میشود که ما در دنیا
متهم به رعایت نکردن ابتداییترین حقوق زنان بشویم.

نسبت نگران کننده  3به  1ازدواج به طالق در تهران
چاوشی با اشاره به وضعیت ازدواج و طالق در تهران اظهار کرد :نسبت ازدواج
به طالق در تهران  3به یک شده است .این آمار به شدت نگران کننده است.
عالوه بر آن سن ازدواج افزایش یافته؛ البته شرایط اقتصادی نیز در این زمینه
تاثیرگذار بوده است .هجوم فرهنگ غربی نیز موجب شده که روابط خارج از
ازدواج در برخی موارد به وجود آید که در این شرایط الزم است تدابیر الزم
را بیندیشیم.وی اضافه کرد :در گذشته طالق عمل بسیار نکوهیدهای بود اما
در حال حاضر عادی شده است و شبکههای اجتماعی موضوع جشن طالق
را مطرح میکنند و با این کار هنجارهای ما را نشانه گرفتهاند .وی با اشاره

به بیماریهای زنان اظهار کرد :برخی زنان گرفتار بیماریهای سختی شدند و
آن را توســعه میدهند و آمارها نشان میدهد که ایدز گسترش یافته است
و ما نمیتوانیم با پوشاندن آمار و ارقام مشکالت را حل کنیم.معاون سیاسی
اجتماعی استانداری تهران با اشاره به وضعیت جمعیت ایران گفت :در مقطعی
در جهت افزایش پیدا نکردن جمعیت کشور تبلیغ شد و مردم آن شعار را
جدی گرفتند .در حال حاضر جمعیت کشور رو به کهنسالی است و در صورت
ادامه روند موجود در ســالهای آینده باید به فکر وارد کردن نیروی انسانی
جوان برای اداره کشور باشیم.چاوشی در پایان گفت :غفلت از مشکالت زنان
میتواند پیامدهای سنگینی در بخشهای دیگر کشور داشته باشد بنابراین
بایــد در کمیتههای تخصصی کارگروه زنان اســتانداری تهران موضوعات
مختلف به بحث گذاشته شود و پس از تصویب در شورای برنامهریزی استان
مطرح شود و با وجود آنکه از نظر اقتصادی در شرایط سختی به سر میبریم
ولی باید در کنار سایر موضوعات به زنان نیز بپردازیم.
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اجتماعی

هر ســال ایآییو یکی از زیرمجموعه های اکونومیست لیست بهترین
شهرهای دنیا را برای زندگی اعالممیکند ،اما با وجود اتفاقات تروریستی
که امســال در فرانســه ،خاورمیانه و ...افتاد جدول امسال کمیمتفاوت
اســت.ایآییو یا واحد اطالعات اقتصادی شــرکتی مستقل است که از
ســال  1946میالدی در لندن و توسط گروهی از اقتصاددانان راه اندازی
شده اســت ،این شرکت هر سال شهرهای بزرگ دنیا را با هم مقایسه و
رتبههای آنها را برای زندگی اعالممیکند.طبق معیارهای لیســت سال
 ،۲۰۱۵پنج شــهر اول به ترتیب ملبورن اســترالیا ،وین اتریش ،ونکوور
کانادا ،تورنتو کانادا و به طور مشــترک آدالید اســترالیا و کالگاری کانادا
اســت .لیست  5کشور اول با پارسال هیچ فرقی نکرده است .از  10شهر
اول  7تای آنها مربوط به اســترالیا و کانادا است .گفتنی است که  5سال
است ملبورن به عنوان بهترین شهر انتخابمیشود.ای آی یو بر اساس
معیارهای مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ،ثبات ،فرهنگ ،محیط زیست
و ســاخت و ساز به شــهرها از  ،100نمرهمیدهد ملبورن  97.5نمره و
آدالید که پنجم شــد  96.6نمره گرفته اند .معموال شهرهایی نمره باال
میگیرند که جمعیت کمینسبت به وسعتشان داشته باشند .در شهرهاي
نخســت چالش های کمیوجود دارد و شرایط شــان به استانداردهای
زندگی بســیار نزدیک و آمار قتل در این شهرها بسیار کم است .دمشق
به علتهای جنگهای داخلی در رتبه آخر قرار دارد پارســال نیز دمشق
در رتبه آخر قرار داشــت .به گزارش خبرآنالین پایتخت زیمبابوه هراره
بیشترین پیشرفت را در ســال اخیر نسبت به بقیه شهرها داشته است
اما به جز اینها تغییرات زیادی در جدول نســبت به ســال قبل به وجود
آمــده؛ دلیل تغییرات هم اتفاقاتی بود کــه در چند وقت اخیر در اروپا و
آمریکاي شــمالی مانند تیراندازی در پاریس به وجود آمد.از سال 2010
ای آی یو سبک زندگی در  140شهر را بررسیمیکند .میزان امنیت در
این شــهرها 2.2 ،درصد کاهش یافته ،اگر چه اینمیتواند حاشیه ایجاد
کند .ضمن اینکه میزان زیست پذیری در  57شهر کاهش داشته است.
در جمع همه این شهرها ،تهران در میانه قرار دارد و رتبه  ۸۰را به خود
اختصاص داده است البته رتبه تهران در هزینه زندگی  ۶۲است.
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