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ــي بزنيد،  ــري داخلي و خارج ــايت هاي خب ــري به س اگر س
ــور وجود  ــيار متناقضي درباره خروج نخبگان از كش آمارهاي بس
ــايت ها مدعي خروج ميليون ها نخبه از كشور  دارد؛ حتي برخي س
ــال اخير هستند و شايد به دليل وجود همين آمارهاي  طي چند س
ــت كه روز گذشته، بنياد ملي نخبگان براي مقابله با  متناقض اس
اين فضاي مبهم، دل به دريا زد و به ارائه تازه ترين آمارهاي رسمي 

درباره خروج نخبگان از كشور پرداخت.
ــي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان،  ــه گفته معاون فرهنگ ب
308 نفر از دارندگان مدال المپياد و 350 نفر از برترين هاي آزمون 

سراسري از سال 82 تا 86 به خارج از كشور مهاجرت كرده اند. 
ــن حسيني در گفت و گو با مهر اضافه كرده است كه  البته حس
ــان دارندگان مدال هاي  ــن آمار و اطالعات از مي ــاس آخري بر اس
المپياد از سال 82 تا 86، تعداد 712 نفر نيز در داخل كشور هستند 
ــال نيز در  و حدود 1400 نفر از كنكوري هاي برتر در اين چهار س

داخل كشور مقيم هستند.
ــد بنياد ملي نخبگان، مي توان  ــاس آمارهاي جدي يعني بر اس
ــدود 33 درصد  ــال هاي 82 تا 86 ، ح ــت كه در فاصله بين س گف
المپيادي ها و 19درصد كنكوري هاي برتر از كشور خارج شده اند. 
در آماري كه بنياد ملي نخبگان ارائه كرده است، برترين هاي 
آزمون سراسري چهار سال نامبرده و برندگان المپيادهاي علمي، 
به عنوان نخبه مورد تحقيق قرار گرفته اند و درباره خروج نخبگان 
ــاير نوابغي كه در حوزه هاي ديگري فعاليت مي كنند،  هنري و س

سخني به ميان نيامده است.
 چرا آمارها تا سال 86 است؟

شايد اولين نكته اي كه به ذهن مي رسد اين است كه چرا آمار 
خروج نخبگان از كشور تا سال 86 اعالم شده است و درباره وضع 

نخبگان در سال 92، آمار رسمي ارائه نشده است؟
ــتي، معاون بنياد ملي نخبگان در گفت وگو با جام جم  آريا الس
ــش از 90 درصد  ــات بنياد، بي ــد: مطابق تحقيق ــح مي ده توضي
ــال 86 تا 92  ــري از س المپيادي ها و رتبه هاي برتر كنكور سراس
ــور هستند، زيرا هنوز تحصيالت اين افراد  همچنان در داخل كش
ــتند؛ درواقع، بنياد ملي نخبگان،  ــده است و دانشجو هس تمام نش
ــه وضع نخبه اي  ــال 92 را اعالم مي كند ك ــاي س ــي آماره زمان

به تثبيت رسيده و تحصيالتش تمام شده باشد. 
به بيان ديگر، زماني خروج يك فرد نخبه در بنياد ملي نخبگان 
ــور  ــي قرار مي گيرد كه فرد نخبه، امكان خروج از كش مورد بررس
ــياري از المپيادي ها و كنكوري هاي برتر  ــد، اما بس ــته باش را داش
ــجو  ــال هاي پاياني دهه 80 تا امروز، همچنان دانش در فاصله س
ــتند و بايد ديد كه آيا آنها پس از اتمام تحصيالتشان از كشور  هس

خارج مي شوند يا خير؟
ــت كه آمار خروج  ــاب مي توان انتظار داش درواقع، با اين حس
ــود كه  ــال  96  اعالم ش ــال بعد در س ــال 92، چهار س نخبگان س
ــتري براي خروج از كشور و ادامه  ــجوي نخبه، امكان بيش دانش

تحصيالت تكميلي داشته باشد.
 فقط طاليي ها و رتبه هاي زير 500 

مطابق آمارهاي بنياد ملي نخبگان، 658 المپيادي و رتبه برتر 
ــال از كشور خارج شده اند، اما به گفته الستي،  كنكور طي چهار س
اين آمار فقط مربوط به دارندگان مدال طالي المپيادهاي علمي 
و رتبه هاي زير 500 كنكور است و به دليل زياد بودن تعداد افرادي 
كه مدال هاي نقره و برنز المپيادهاي علمي دارند، تحقيقي درباره 
ــا و رتبه هاي باالتر از 500 صورت  ــروج اين گروه از المپيادي ه خ

نگرفته است.

ــور انجام  اين بنياد، تحقيقي درباره آمار ورود نخبگان به كش
ــبه ورود و خروج  ــت و روش كار اين بنياد براي محاس ــداده اس ن

نخبگان، به صورت تحقيق موردي است.
ــتي تشريح مي كند كه روش كار بنياد نخبگان براي تائيد  الس
خروج يك نخبه از كشور به اين گونه است كه ابتدا بنياد در يك بازه 
زماني تحقيق مي كند كه آيا فالن فرد نخبه در كشور حضور دارد 
ــور  ــش ماه در كش يا خير و در صورتي كه آن فرد نخبه به مدت ش
ــد، به عنوان نخبه اي محاسبه مي شود كه از  ــته باش حضور نداش

كشور خارج شده است.
 چقدر اين آمارها قابل اتكاست؟

ــو برويم، طي  ــاب بنياد ملي نخبگان جل ــاب و كت اگر با حس
ــده، حدود 658 نفر شامل رتبه هاي زير 500  ــال اشاره ش چهار س
كنكور و دارندگان مدال طالي المپيادها از كشور خارج شده اند و 
ــاب اين آمارهاي رسمي مي توان تخمين زد كه از ابتداي  با احتس

سال 80 تا 92، حدود 2000 نخبه از كشور خارج شده اند. 
ــت كه هزاران نيروي انساني ماهر طي 12 سال  اما بديهي اس
ــده اند كه هيچ آمار رسمي از خروج آنها در  ــور خارج ش اخير از كش

دسترس نيست.
ــب  ــري را كس به طور مثال، فردي كه رتبه 800 آزمون سراس
ــك المپياد علمي را تصاحب  ــت، فردي كه مدال برنز ي كرده اس
مي كند يا نخبه هنري كه با آثارش جهان هنر را تكان داده است، 
ــطح چنداني با نخبه هاي مورد تائيد بنياد ملي نخبگان  تفاوت س
ندارد، اما در اين آمارهاي رسمي به مهاجرت اين نيروهاي انساني 
ــت. معاون بنياد ملي نخبگان نيز در همين  ــاره نشده اس نخبه اش
خصوص توضيح مي دهد كه بودجه ها و امكانات فعلي به ما اجازه 
نمي دهد كه تحقيق گسترده اي درباره آمارهاي ورود و خروج همه 
ــور يا رشته ها و دانشگاه هاي مورد عالقه تحصيل  نخبگان از كش

ــا انجام دهيم، اما با اطمينان مي توانم بگويم كه آمارهاي تازه  آنه
بنياد ملي نخبگان، بسيار معتبر است و شهروندان نبايد به هر آماري 

درباره خروج نخبگان از كشور اعتماد كنند.
 جاي خالي حمايت هاي گسترده از نخبگان

طي چند سال اخير، ميزان حمايت از نخبگان مورد تائيد بنياد 
ملي نخبگان افزايش يافته است، اما همچنان سطح اين حمايت ها 
به گونه اي نيست كه هزاران دانشمند ايراني در رشته هاي مختلف 

علمي براي ورود به كشور، تمايل زيادي داشته باشند.
هم اكنون بنياد ملي نخبگان، با ارائه  بورس تحصيالت دكتري 
به حدود 120 نخبه در سال، اعطاي هديه ازدواج به زوج هاي نخبه، 
پرداخت حقوق دو سال نخبگان در شركت هاي دانش بنيان و ارائه 
تسهيالت خريد مسكن به تعدادي از نخبگان در تالش است كه از 

مهاجرت بيشتر اين منابع انساني جلوگيري كند.
ــور  ــرد كه تحصيل فرد نخبه در خارج از كش ــد از خاطر ب نباي
ــنديده اي است و موجب تعامل علمي بين  به خودي خود، امر پس
نخبگان ايراني با نخبگان ساير كشورها خواهد شد، اما بحث بر سر 

بازگشت افراد نخبه پس از پايان دوران تحصيل است.
اما با وجود شكاف عميقي كه هم اكنون بين صنعت و دانشگاه 
در كشور وجود دارد، بسياري از نخبگان، حتي در صورت برگشت 
ــد كه در نهايت به كار تدريس در  ــور نيز مجبور خواهند ش به كش
ــز آموزش عالي روي بياورند؛ درحالي كه عمده عالقه مندي  مراك
نخبگان به توليد محصوالت دانش بنيان و حضور موثر و كاربردي 
ــد كه تا تصويب  ــت.با اين حال به نظر مي رس در دنياي صنعت اس
ــتگذاري هاي جديد براي حمايت هاي بيشتر از نخبگان و  سياس
هماهنگي گسترده تر بين وزارت علوم، بنياد ملي نخبگان، وزارت 
صنايع و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، خروج نخبگان از 

كشور در سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد.
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حق با شماست
افزايش وام ازدواج چه شد؟

ــزان وام ازدواج جوانان  ــرار بود مي ــهروند از تهران: ق يك ش
افزايش يابد، ولي اين گونه نشده است. علت چيست؟

ــت در    نخعي از تهران: چرا قانون حق عائله مندي كه قرار اس
مورد زنان بازنشسته ادارات و سازمان ها اجرايي شود، در برخي از 

ادارات انجام نمي پذيرد؟
ــوزش و پرورش نيروهاي  ــتگرد: قرار بود آم   محمدي از هش
قراردادي انجام كار معين را به صورت پيماني استخدام كند. حال 
ــيار  ــي نيروهاي خدماتي به صورت قراردادي و با حقوق بس برخ

پايين مشغول به كار شده اند. چرا؟ 
ــب ها ساعت 10 به بعد خيابان هاي بيمه  عليزاده از تهران: ش
ــهرك اكباتان محل رفت و آمد خودروهاي سنگين آن  چهارم ش
ــرعت باالي 80 كيلومتر در ساعت است. از مسئوالن امر  هم با س

مي خواهيم به اين مشكل رسيدگي كنند.
ــتم كه  ــه: از بيماران كليوي و پيوند كليه هس ــي از ارومي امام
متاسفانه داروهاي مورد نياز ما يافت نمي شود. تكليف ما بيماران 

پيوندي و كليه چيست؟ 
يك شهروند از كرمانشاه: با وجود گرماي زياد، سطل هاي زباله 
در منطقه 22 بهمن كرمانشاه به هيچ وجه شسته و تميز نمي شود 
ــت. از مسئوالن  ــده اس و بوي نامطبوع آن باعث رنجش اهالي ش

شهرداري منطقه مي خواهم به اين موضوع رسيدگي كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

تازه ترين آمارهاي خروج نخبگان از كشور
بين سال هاي 82 تا 86 ، حدود 33 درصد المپيادي ها و 19درصد كنكوري هاي برتر از كشور خارج  شده اند

ــي استان تهران با  ــازمان نظام مهندس  عضو هيات مديره س
ــاختمان فقط يك  ــان اين كه در تهران از حدود 2/5 ميليون س بي
ساختمان به طور رسمي شناسنامه فني دارد، گفت: در شرايطي كه 
ميانگين عمر مفيد ساختمان هاي دنيا يكصد سال است، عمر مفيد 

ساختمان ها در پايتخت به زحمت به 25 سال مي رسد. 
حيدر جهانبخش در گفت وگو با فارس در خصوص شناسنامه 
ــات و تجهيزات مورد نياز  ــاختمان توضيح داد: تمام امكان فني س
ــخص  ــت و هويت آن را مش ــنامه اس زندگي مردم داراي شناس
مي كند، اما به نظر مي رسد در كشورمان هنوز برخي از مسئوالن 
ــم نيازمند  ــاختمان ها ه ــرورت توجه نكرده اند كه س ــه اين ض ب

شناسنامه است.
وي به بحث بهره برداري از ساختمان نيز اشاره كرد و گفت: به 

عنوان مثال وقتي در ساختماني آسانسور نصب مي شود، آسانسور 
ــه مربوط پس از نصب آن را  ــنامه است و بايد مؤسس داراي شناس
ــت كه در  ــرده و مجوز بهره برداري دهد، اين در حالي اس چك ك
ــاختمان هاي ما چنين شرايطي اجرا نشده و مجوز بهره برداري  س
ــازمان نظام  ــو هيات مديره س ــود. عض ــراي آنها صادر نمي ش ب
مهندسي استان تهران تاكيد كرد: در تهران به ساختمان ها از نظر 
فني و ملكي نيز بي توجهي مي شود، چه برسد به اين كه بخواهند 
ــازمان نظام  به آنها مجوز بهره برداري دهند. عضو هيات مديره س
مهندسي استان تهران توضيح داد: صدور شناسنامه فني ساختمان 
در واقع عمر مفيد ساختمان را مشخص مي كند يا حتي تجهيزات 
آن تا چه زماني قابل استفاده است و پس از آن چگونه بايد ترميم، 

تعمير يا تعويض شود.

ــه گرفتن بين  ــت، فاصل ــاس تحقيقات وزارت بهداش بر اس
ــد و  ــاز رفتارهاي پرخطر باش نوجوان و والدين مي تواند زمينه س
آمارها نشان مي دهد 59 درصد دخترهاي جامعه ما و 40 درصد 

پسرها با خانواده احساس راحتي نمي كنند.
ــت  ــالمت نوجوانان و جوانان وزارت بهداش رئيس اداره س
ــن تحقيق افزود:  ــاره به جزئيات اي ــو با فارس، با اش در گفت وگ
ــان مي دهد 39/4 درصد پسرها ابراز  ــده نش تحقيقات انجام ش
ــاس راحتي  ــان احس كرده اند كه در صحبت كردن با پدرهايش
ــيده  ــن مقوله در دخترها به باالي 59 درصد رس ــد و اي نمي كنن

است.
ــا را بر آن  ــر اين كه اين آمارها م ــا تاكيد ب ــل اردالن ب گالي
ــي دارد كه نه تنها بايد روي نوجوان و جوان كار كنيم بلكه بايد  م
آموزش والدين را هم در اين زمينه بر عهده بگيريم، تصريح كرد: 

ــت به تنهايي نمي تواند وارد اين مساله شود بلكه  وزارت بهداش
دستگاه هاي ديگر نيز بايد ما را در اين زمينه ياري كنند.

ــري متون آموزشي براي ارتباط گرفتن  وي از توزيع يك س
ــراها خبر داد  ــهرداري و فرهنگس والدين با فرزندان از طريق ش
ــتي در  ــتفاده از ظرفيت رابطان و مراقبان بهداش ــت: با اس و گف
ــي براي ارتباط  ــري كالس هاي آموزش ــراها يك س فرهنگس

والدين با فرزندان برگزار مي شود.
ــت با  ــالمت نوجوانان و جوانان وزارت بهداش رئيس اداره س
ــدا بايد آن را به  ــدن هر طرح ابت ــاره اين كه براي همگاني ش اش
ــتي ها برطرف شود، افزود:  ــي اجرا كرد تا كم و كاس طور آزمايش
ــتي براي  ــي را با بهره گيري از رابطان بهداش دوره هاي آموزش
ــگاه علوم  ــن والدين با نوجوانان و جوانان در دانش ــاط گرفت ارتب

پزشكي البرز به صورت پايلوت اجرا كرده ايم.

ــازمان غذا و دارو با تشريح آخرين وضع  معاون داروي س
ــي، از افزايش  ــي مكمل هاي داروي ــن و تغييرات قيمت تامي

100 درصدي قيمت اين مكمل ها خبرداد. 
شمس علي رضازاده در گفت وگو با ايسنا  افزود: آن دسته 

ــركت هاي توليدكننده متعهد به  از مكمل هاي دارويي كه ش
ــور بودند، همچنان اين كار را مي كنند  تهيه آن در داخل كش
ــتند ضمن اين كه براي اين  ــف به توليد مكمل ها هس و موظ
ــته از مكمل ها كه امتياز توليد در داخل را كسب كرده اند،  دس
ــته  ــود، ولي روند تامين آن دس ــوز واردات صادر نمي ش مج
ــود و تعهدي  ــوالت كه هنوز در داخل توليد نمي ش از محص

برايشان وجود ندارد، از طريق واردات ادامه دارد.
ــازمان غذا و دارو، ارز الزم براي  به گفته معاون داروي س

ورود اين مكمل ها تامين و مجوزهاي الزم صادر مي شود.
ــازاده درباره افزايش قيمت مكمل ها نيز توضيح داد:   رض
ــت، زيرا  افزايش قيمت اين فرآورده ها حدود 100 درصد اس
ــود و با توجه به اين كه  ــام آنها با ارز مبادله اي تامين مي ش تم
ــه اي 100 درصد افزايش  ــه مبادل ــرخ ارز از مرجع ب ــر ن تغيي
ــبت  ــت، بنابراين قيمت اين مكمل ها هم به همين نس داش

رشد كرده است.

ــازمان تامين اجتماعي با اشاره به اين كه  عضو هيات مديره س
افزايش قيمت دارو براي تامين اجتماعي 1200 ميليارد تومان بار 
ــت، گفت: براي تامين داروي بيماران سرطاني و  ــته اس مالي داش

خاص 150 ميليارد تومان اختصاص يافته است.
ــدا هللا فيروزي در گفت وگو با فارس درباره تعهدات تامين  صم
ــش قيمت ها افزود: اگر  ــي در تامين داروها با وجود افزاي اجتماع
ــت دارو در جامعه اتفاق مي افتد بايد  ــرايطي مانند افزايش قيم ش
ــود و از خدمات دولتي مانند  ــي نيز در آن لحاظ ش ــن اجتماع تامي
يارانه دارو بهره ببرد.وي بيان كرد: افزايش قيمت داروها در مرحله 
ــازمان تامين اجتماعي بار  ــت 1200 ميليارد تومان براي س نخس

ــت كه اين عدد در مقابل بودجه 31 هزار ميليارد توماني  مالي داش
تامين اجتماعي در سال 92 رقم قابل توجهي است.

ــت افزايش  ــه نخس ــرد: در مرحل ــان ك ــروزي خاطرنش في
ــه حالت را براي كمك به بيمه شدگان در نظر  قيمت هاي دارو س
ــرطاني در اولويت  گرفته ايم كه تامين بار مالي بيماران خاص و س
قرار گرفته است و در اين خصوص 150 ميليارد تومان اختصاص 
ــده است.به گفته وي،  ــده كه از پانزدهم تير ماه پرداخت ش داده ش
ــاال و كمك هاي دولتي براي تامين  ــوع داروهاي با قيمت ب موض
ــدگان تامين اجتماعي نيز از مواردي است كه در  داروهاي بيمه ش

هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در حال بررسي است.

 زنان سرپرست خانوار
   در اولويت دريافت مسكن 

ــازمان بهزيستي كشور  ــاركت هاي مردمي س قائم مقام مش
ــاي داراي فرزندان  ــوار و خانواده ه ــت خان گفت: زنان سرپرس
ــراي دريافت واحدهاي  ــتند كه ب ــول از جمله افرادي هس معل

مسكوني مددجويي، حائز شرايط بوده و در اولويت قرار دارند.
به گزارش ايرنا، حسين بدخشان افزود: حدود 40 هزار واحد 
مسكوني امسال به مددجويان و معلوالن تحت پوشش بهزيستي 
كه در سامانه مسكن اين سازمان ثبت نام كرده اند، واگذار خواهد 
شد.وي ادامه داد: اين تعداد واحد مسكوني از مجموع 200 هزار 
ــت كه عمليات احداث آن از شروع  به كار دولت دهم  واحدي اس
ــده است.به گفته وي، اين واحدهاي مسكوني قرار است  آغاز ش

تا پايان شهريور امسال به مددجويان تحويل شود.
ــاخت اين تعداد واحد مسكوني،  ــان با بيان اين  كه س بدخش
ــتي  ــكن مددجويان و معلوالن بهزيس ــي در نهضت مس تحول
ــت، مهم ترين اقدام  ــان كرد: در حقيق ــت،  بي به وجود آورده اس
سازمان بهزيستي در طول سال هاي گذشته، بر تامين مسكن به 
عنوان نياز اوليه هر خانواده تحت پوشش بهزيستي  متمركز شده 
است.اين مقام مسئول در سازمان بهزيستي بيان كرد: همچنين 
ــتي از ابتداي آغاز اين كار، آمادگي خود را براي  ــازمان بهزيس س
ــوكاران در بخش احداث و  ــاركت خيرين و نيك همكاري و مش

پرداخت وام هاي مسكن مددجويان اعالم كرده است.
ــتقبال از همكاري در اين طرح،  وي تاكيد كرد: خيرين با اس
تاكنون بخش هايي از سهم آورده مسكن مددجويان را كه حدود 

چهار ميليون تومان است، تامين كرده اند.

2/5 ميليون ساختمان در تهران بدون شناسنامه فني

59 درصد دختران با خانواده احساس راحتي نمي كنند

افزايش 100 درصدي قيمت مكمل هاي دارويي

اختصاص 150 ميليارد تومان براي داروي بيماران خاص
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