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یادداشت

تحول بخش
معدن
با تکیه بر
استارتآپها

براتعلی قبادیان ،معاون آموزش،پژوهش و
فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ایران از نظر س��رمایه انس��انی در ش��رایط
مناس��بی قرار داش��ته و ام��روزه بیش از ۳۰
میلی��ون ج��وان در کش��ور وج��ود دارد .در
تمام��ی کش��ورهای توس��عهیافته از مناب��ع
انس��انی بهعنوان نیروهایی ارزشمند یاد شده
و همه در تالش هس��تند ت��ا حداکثر نفع را
از این س��رمایهها داشته باش��ند .ما نیز باید
از این مزیت و س��رمایههای ارزشمند انسانی
بهدرس��تی و مفی��د در جایگاههای تخصصی
استفاده کنیم.
در س��الهای اخی��ر ب��ا توس��عه فض��ای
اس��تارتآپی در کشور ،بخش��ی از جوانان به
س��مت تاسیس کس��بوکارهای نوپا حرکت
کردهان��د و ای��ن موض��وع را میت��وان نقطه
روشنی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
اس��تارتآپهای یادش��ده در تمام��ی
عرصهه��ا از جمله صنای��ع و معادن نیز فعال
بوده و به این واس��طه شاهد هستیم جوانان
فارغالتحصی��ل و متخصص در این عرصه نیز
مشغول به کار شدهاند.
فعالیته��ای اس��تارتآپی در کش��ور م��ا
بهتازگی رخ داده و جوان��ان ما در دهه اخیر
به سمت فناوریهای نوین در صنعت حرکت
کردهاند .متاسفانه در بیشتر بخشهای جامعه
کش��ور ما ،تعریف مناس��بی از استارتآپ و
مزایای��ی که حضور آنه��ا در صنایع و معادن
میتواند داشته باشد ،وجود ندارد.
انتظ��ار م��یرود ب��ا اطالعرس��انی و
فرهنگسازی مناسب ،تمام بخشهای کشور
به سوی استفاده از استارتآپها و بکارگیری
نیروهای جوان و ایدههای بدیع حرکت کنند.
باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم کارآفرینی
که امروزه در جهان بیش از پیش به آن توجه
ش��ده ،بحث اس��تارتآپها است و این بحث
میتواند ضمن اشتغالزایی وسیع ،استفاده از
نیروی کار را به حداکثر برساند.
اس��تفاده از این فناوریهای نوین در حوزه
تولید و صنایع میتواند باعث توس��عه کشور
در تمام��ی بخشهای وابس��ته ب��ه صنعت و
اقتصاد شود.
در بخش مع��دن و صنایع معدنی نیز طی
چند س��ال اخیر با حمای��ت برخی نهادهای
دولت��ی ک��ه مس��ئولیت پژوهش و توس��عه
مع��ادن را برعهده داش��تند ،تعداد محدودی
اس��تارتآپ در این حوزه ش��روع به فعالیت
کرده و در جهت رش��د بخش معدنی کش��ور
ش هستند.
همواره در حال تال 
معدن و ذخایر معدنی ،یک منبع ارزشمند
خدادادی است که باید از آنها استفاده درست
و بهینه ش��ود .اما باید توج��ه کرد که ارزش
ذاتی مواد معدنی ،بهتنهایی کارآیی نداش��ته
و باید با اس��تفاده از علم ،دان��ش ،فناوری یا
مظاهر آن ،این ارزش ارتقا یابد.
مظاه��ر فن��اوری ش��امل تجهی��زات و
فناوریه��ای فعالیتهای معدنی اس��ت که
وج��ود آن باعث افزایش چن��د برابری ارزش
مواد معدنی میشود.
متاس��فانه در کش��ور ما همچنان فرآیندها
و فعالیته��ای معدنی مطابق با ش��یوههای
قدیمی اجرا ش��ده و ماشینآالت و تجهیزات
مع��ادن فرس��ودهاند .از همی��ن رو ،ب��ه نظر
میرس��د امروز استفاده مطلوب و مناسبی از
معادن کشور صورت نگرفته است .بهرهگیری
از استارتآپها و توجه به فعالیت شرکتهای
نوپا و تخصصی معدن��ی میتواند تا حدودی
مشکل تامین تجهیزات را رفع کند.
همچنین الزم اس��ت ب��ا اقدامات��ی نوین،
ارزش اف��زوده معادن را افزایش دهیم .وجود
ارزشافزوده مناس��ب در فعالیتهای معدنی
به عوامل مختلفی از جمله حضور متخصصان
این رشته وابسته است.
به عب��ارت دیگر ،الزمه وجود ارزش افزوده
مناس��ب در بنگاههای مختل��ف اقتصادی از
جمله معدن ،داش��تن منابع انس��انی توانمند
یا بهاصطالح ،منابع انسانی توسعهیافته است.
ای��ن منابع انس��انی توس��عهگر ب��وده و با
قرارگیری در کنار یکدیگر ،موضوعی با عنوان
استارتآپ را پدید میآورند.
این اف��راد میتوانند با ایدههای نوین خود،
خون تازهای در رگهای بنگاههای اقتصادی
و صنای��ع از جمل��ه بخش معدنی کش��ور به
جریان بیندازند.

گزارش
افزایش جذب
نخبگان ایرانی
خارج از کشور

رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بر ضرورت افزایش جذب متخصصان و نخبگان ایرانی خارج از کشور تاکید کرد
و گفت :بهطور متوس��ط حدود  ۵۰۰نفر از این افراد در س��ال در دانش��گاههای
کش��ور جذب میش��وند که انتظار داریم این رقم طی  ۴س��ال آینده  ۱۰برابر
ش��ود .به گزارش ایرنا ،حسین س��االرآملی در نشست کارگروه علمی آموزشی
ایرانیان خارج از کش��ور اظهار کرد :عزم راسخی در راستای ساماندهی ایرانیان
مقیم خارج از کش��ور در دولت کنونی ش��کل گرفته است؛ این مسئله را به فال

نیک میگیریم و امیدواریم در این دوره شاهد تحوالت شگرفی باشیم تا بستر
مناسبی برای همکاری با ایرانیان مقیم خارج ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد :بخش جمعیتشناسی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۰
آماری از افراد خارج از وطن ارائه کرده است .در این گزارش مهمترین کشوری
که توانس��ته از افراد خارج از کش��ور خود بهرهمند ش��ود ،هند است .در بخشی
از این گزارش آماری آمده اس��ت که در س��ال  ،۲۰۱۹حدود  ۵۴۸میلیارد دالر
افراد خارج از وطن ،پول به کشورش��ان حواله و س��رمایهگذاری کردهاند که ۸۴

میلیارد دالر آن فقط مربوط به کش��ور هند اس��ت .رئیس مرکز همکاریهای
علم��ی بینالملل��ی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بی��ان اینکه مکان برای
خدمت به کشور نباید مدنظر قرار گیرد ،اظهار کرد :ایرانیان خارج از کشور در
هر جای دنیا که باشند میتوانند به میهن و سرزمین کهن خود خدمت کنند.
از بنیاد ملی نخبگان میخواهیم برای فارغالتحصیالن ایرانی  ۱۰۰دانشگاه برتر
دنیا امتیازات ویژه و اس��تثنایی در نظر گیرند تا بیش��تر آنها تمایل به حضور در
ایران را پیدا کنند.

توان وطن در تحققبخشی به آرزوها
محدودیت بازار کار ،دانشجویان را فراری میدهد

ملیکا انصاری
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اف�کار مهاجرتی و ترک وطن به امید س�اختن روزهایی بهتر ،بحث داغ این روزهای کش�ور اس�ت.
زمان رخداد هر تغییر و جابهجایی ،درنظر گرفتن وقایع آینده احتمالی و حتی شکس�ت ،ممکن اس�ت
افراد را کمی مردد کند ،اما هجوم تقاضا و شدت گرفتن تکاپو برای ترک ایران بهیژه در دانشجویان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی ،حاکی از نبود ذرهای تردید در تصمیم است .دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی که اغلب استعدادهای درخشان و نیروهای مفید کاری هستند ،بنا به دالیل مختلف تصمیم
خود را برای ترک از کش�ور گرفتهاند .به عبارتی ،آنها از مدتها قبل به این نتیجه رس�یدهاند که برای
تحق�ق اهداف و رویاهای خود ،بس�تر الزم در وطن فراهم نیس�ت .درباره دالی�ل مختلف حجم باالی
تقاضای دانش�جویان برای مهاجرت و پیامدی که برای کش�ور خواهد داش�ت،
با کارشناس�ان
گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید:

براس��اس جدیدترین آماره��ای رصدخانه مهاجرت
ای��ران ۳۷ ،درص��د از دارندگان م��دال در المپیادهای
دانشآموزی ۲۵ ،درصد از مش��موالن بنیاد نخبگان و
 ۱۵درصد از رتبههای زیر هزار کنکور سراسری ،مقیم
کش��ورهای دیگر هس��تند .به گزارش تجارتنیوز۳۷ ،
درص��د از دارندگان مدال در المپیادهای دانشآموزی،
بین س��الهای  ۸۰تا  ۹۱مهاجرت کردهاند ۲۵ .درصد
از مش��موالن بنیاد نخبگان و  ۱۵درص��د از رتبههای
زی��ر ه��زار کنکور سراس��ری ه��م مقیم کش��ورهای
دیگ��ر هس��تند .آنها ب��رای زندگی بهت��ر راهی غربت
میشوند.
خروج س��رمایههای انسانی از کش��ور با همین چند

نهتنها گسترش
اشتغال ،بلکه
رفع بحرانهای
اقتصادی
و اجتماعی
کشور نیز در
گرو بکارگیری
متخصصان در
جای مناسب خود
است

آمار قابلتوجه میش��ود .براساس جدیدترین آمارهای
رصدخان��ه مهاجرت ایران ،از  ۲هزار و  ۷۶۵نفر دارنده
مدال المپی��اد دانشآموزی در ب��ازه زمانی  ۸۰تا ۹۱
بیش از هزار نفر مقیم خارج از کش��ور هستند .حدود
هزار نفر از آنها نیز سابقه خروج دارند .تنها  ۱۲۲نفر از
مهاجران بازگشتند.
همچنین بیش از  ۵هزار و  ۶۰۰نفر تعداد مشموالن
بنیاد نخبگان طی بازه زمانی  ۸۰تا  ۹۴هستند .از این
تعداد نیز حدود هزار و  ۵۰۰نفر مقیم خارج هس��تند.
حدود هزار و  ۵۰۰نفر نیز س��ابقه خروج دارند .اما تنها
حدود  ۲۰۰نفر از آنها برگش��تند .در همین بازه زمانی
از تعداد حدود  ۵۴هزار نفر از رتبههای زیر هزار کنکور

در س��الهای اخیر به دلیل نوس��انات مخرب اقتصادی ،جامعه
درگی��ر بحرانهای��ی از جمله ت��ورم ،افزایش ن��رخ ارز و افت
ارزش پول ملی شد
سراس��ری ،بیش از  ۸هزار نفر مهاجرت کردند .حدود
هزار و  ۵۰۰نفر از آنها به کشور بازگشتند .به عبارتی،
بس��یاری از نخبگان ش��رایط کش��ور را مناسب کار و
زندگی ندانستند.
تع��داد دانش��جویان ایرانی در خارج از کش��ور طی
سالهای  ۷۹تا  ۹۷بیش از  ۳برابر افزایش یافته است.
ام��ا از تعداد حدود  ۵۶هزار دانش��جو ،تع��داد ایرانیان
بازگشتی در طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان
ایرانی غیرمقیم تا فروردین  ۱۴۰۰فقط حدود  ۲هزار
نفر بوده است.
امری��کا ،ترکیه ،آلم��ان ،ایتالیا و کان��ادا بهعنوان ۵
مقصد اصلی دانش��جویان ایرانی در دنیا هستند؛ البته

طی س��الهای اخی��ر با افزایش هزینهه��ای مهاجرت
دانش��جویی ،مهاجرت آنها به کشورهای همسایه مثل
ترکیه و ارمنس��تان بیشتر شده است .درواقع طی ۳۰
س��ال گذشته ،جمعیت مهاجران ایرانی  ۲.۲برابر شده
اس��ت اما روند مهاجرت در این  ۳۰سال گاهی کند و
گاهی با س��رعت بیشتری بوده اس��ت .براساس آمارها
تعداد پناهجویان ایرانی در س��ال  ۲۰۱۷به حدود ۷۵
هزار نفر رس��یده که نسبت به س��ال قبل آن کاهشی
بوده است.
ب��ه نظر میرس��د این کاهش پناهجو بع��د از توافق
برجام بوده به این دلیل که امیدها برای بهبود اقتصاد
ایران بیشتر شده است.

از دست رفتن منابع ارزشمند
اش��کان چ��کاک ،فع��ال اقتص��اد و مدی��ر اجرای��ی
ش��تابدهنده در گفتوگ��و ب��ا
به می��زان باالی
مهاجرت دانش��جویان در س��الهای اخیر اش��اره کرد .او
دالیل مختلفی را منش��أ این اتف��اق عنوان کرد و در این
باره گفت :پدیده مهاجرت دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانش��گاهی بهوی��ژه دانش��گاههای معتبر و سراس��ری،
مسئلهای تازه نبوده و دههها است شاهد کوچ بسیاری از
افراد هستیم .اما تبوتاب مهاجرت در چند سال گذشته
تحت تاثیر عوامل متعددی افزایش پیدا کرده و نمیتوان
ای��ن موض��وع را جزو اتفاقات مثبت و روش��ن تلقی کرد.
مهاجرتها به دلیل ساختن زندگی بهتر از نظر اجتماعی،
اقتصادی و گاه سیاس��ی صورت میگیرند و با خروج هر
نیروی جوان تحصیلکرده ،از منابع نیروی انسانی ارزشمند
کشور کاسته میشود و این به ضرر جامعه در تمامی ابعاد
است .وی ادامه داد :البته باید توجه داشت برخی از افراد
معتقدند برای پرورش هر نیروی انسانی هزینههای زیادی
از س��وی منابع ملی پرداخته میش��ود که با این موضوع
مخالفم .به عقیده من ،هر فرد چه تحصیلکرده در دانشگاه
دولتی و چه آزاد ،هزینه تحصیل خود را به نحوی پرداخت
کرده و اگر از مزیت یا شرایط ویژهای بهرهمند شده ،الیق
آن بوده است .هرچند افراد فارغالتحصیل از دانشگاههای
دولتی برای آزادس��ازی مدارک خ��ود باید هزینه میزان
تحصیل خود را متناس��ب با مبالغ روز بپردازند و س��پس
مدرک به آنها داده میشود .به عبارتی ،حتی منتی از نظر
تحصی��ل رایگان بر دوش دانش��جویان و فارغالتحصیالن
دانش��گاههای دولتی نمیتوان گذاشت؛ بنابراین میتوان
گفت با شدت گرفتن تقاضا برای مهاجرت نه از منابع مالی
و مادی بلکه از نیروی متخصص که نقش مهمی را در رشد
کشور ایفا میکنند ،کاسته خواهد شد.

 دالیل رشد مهاجرت
ای��ن فعال اقتصاد در ادامه به تش��ریح دالیل
مختل��ف رش��د تقاضا برای مهاج��رت از ایران
پرداخ��ت .او مهمترین دلیل را وجود ش��رایط
اقتصادی و مح��دود بودن بازار کار عنوان کرد
و گف��ت :دلیل اصلی هر مهاجرتی ،تالش برای
ساختن زندگی بهتر است .زندگی بهتر در گرو
دس��تیابی به بهبود ش��رایط اقتصادی و اجتماعی بوده و
از این رو مس��ائل مالی و جای��گاه اجتماعی را میتوان از
دالی��ل مهم تغیی��ر محل زندگی افراد برش��مرد .در این
میان جوانان س��هم وی��ژهای در میزان تقاضای مهاجرت
داش��ته و همین موضوع حاکی از قصد آنها برای ساختن
پایههای زندگی خود در خاک دیگر است .به عبارتی ،آنها
قصد دارند با ورود به کش��وری که زمینههای مناس��ب و
مورد نظر آنها را داراس��ت ،شروع به ساختن اساس آینده
خود کنند .چکاک ادامه داد :در س��الهای اخیر به دلیل
نوس��انات مخرب اقتصادی ،جامعه درگیر بحرانهایی از
جمله تورم ،افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی ش��د.
تمام��ی این اتفاق��ات پیامدهای اجتماع��ی نیز به دنبال
داش��ته و همه در کنار هم مس��بب تزل��زل زندگی افراد
ش��د .با غیرقابل پیشبینی ش��دن آینده و بیثباتیهای
بهوجود آمده ،تمایل به س��مت مهاجرت به کش��ورهای
باثبات و رفاه بیشتر افزایش یافت که امری طبیعی است.
نهتنها در ایران بلکه در تمامی کش��ورهای بحرانزده (بنا
به دالیل مختلفی مانند جنگ ،تحریم و نوس��انات مهلک
اقتصادی) مردم برای بهبود زندگی خود و خانواده ،ترک
وطن میکنند.
 اهمیت مدیریت کارآمد
چکاک همچنین تفاوتهای سیاستگذاری و مدیریت

دولتها را علت اصلی تضاد شرایط در کشورها
معرف��ی ک��رد و در این ب��اره توضی��ح داد :به
دلی��ل تف��اوت در ش��یوههای مدیریتی کالن،
برخ��ی کش��ورها مانند کش��ورهای اروپایی از
ثبات اقتصادی بیش��تری برخوردار هس��تند.
از ای��ن رو ،اغل��ب به زندگی در این کش��ورها
تمای��ل دارند .باید توجه داش��ت کش��ورهای
توسعهیافته استقبال مناسبی از استعدادهای درخشان و
دانشآموختگان برتر ایرانی دارند .افراد توانمند با س��ابقه
تخصصی نیز میتوانند فرصت شغلی مناسب و مرتبط با
تواناییهای خود در این کشورها داشته باشند.
از مس��ئله بازار کار نباید بهراحتی گذش��ت چراکه در
کش��ور ما به دلیل ضعفهای مدیریتی در س��اماندهی و
پرورش نیروی انس��انی ،فرصت شغلی متناسب با نیروی
تحصیلکرده نیس��ت و در برخی از رش��تهها شاهد اشباع
اف��راد متخصص و در برخی دیگر کمبود نیروی انس��انی
هس��تیم .این عدم ت��وازن در آموزش و ب��ازار کار ،باعث
ناترازی عرضه و تقاضا شده و در نتیجه فارغالتحصیالن از
ناچاری اغلب در مشاغل کاذب یا جایگاههای غیرمرتبط با
تخصص خود شاغل شدهاند.
این فارغالتحصیل دانش��گاه ش��هید بهشتی ادامه داد:
بحران یادشده باعث هدررفت نهتنها نیروی انسانی ،بلکه
ذوق و اس��تعداد افراد میش��ود .همچنین به کار نگرفتن
اف��راد در جایگاههای مناس��ب میتواند باعث پیامدهایی
همچون کاهش تخصص در جایگاههای ش��غلی شود .اما
در کشورهای توسعهیافته این بحران کمرنگتر بوده و با
درنظر داشتن روند تغییرات جهانی و نیاز روز ،به پرورش و
جذب نیروی متخصص داخلی و خارجی برای فرصتهای
شغلی خود میپردازند .این مسئله حاکی از کیفیت باالی

مدیریت منابع نیروی انس��انی در کشورهای توسعهیافته
بوده که توجه بسیاری افراد برای زندگی را به خود جلب
کرده است.
 بازار شغلی نابسامان
چ��کاک در ادام��ه صحبته��ای خود غی��ر از ناترازی
نی��از بازار و تع��داد نیروی فارغالتحصی��ل ،فراه م نبودن
بس��ترهای بکارگی��ری از نیروهای جوان و مس��تعد را از
دیگر دالیل محدودیت بازارکار و فرصت ش��غلی مناسب
در کشور عنوان کرد .به عبارتی ،او معتقد است مشکالت
دانشجویان و فارغالتحصیالن در استخدام و کاریابی و در
ادامه پرداخت نامناس��ب دستمزد به آنها ،از دیگر دالیل
مهاجرت جوانان است.
ای��ن فعال اقتصاد همچنین ب��ه تالش برخی نیروهای
جوان و تحصیلکرده رش��د و توس��عه اشاره کرد و در این
ب��اره توضی��ح داد :در ای��ن میان جوانانی هس��تند که با
وجود تمامی مش��کالت اقتصادی ،سیاسی (تحریمها) و
اجتماع��ی تالش میکنند با بکارگیری توان خود و منابع
ت یابند .اغلب
موجود در کش��ور ،به حداکثر بازدهی دس 
ب فضای اس��تارتآپی (کسبوکارهایی با
این افراد در قال 
ایدههای نو) به میدان بیایند و برای تحقق اهداف خود و
رشد اقتصادی-اجتماعی تالش میکنند .اما وجود موانع
مختلف از جمله برخی قوانین دس��توپاگیر کسبوکار،
وضع مالیاتهای س��نگین ،نبود تسهیالت مناسب مالی
و حمایتهای دولتی بعضی از کسبوکارها را با شکست
مواج��ه میکند؛ البت��ه نباید فراموش ک��رد موفقیت در
بوکار تنها ب��ر عوامل محیطی
مس��ائل مرب��وط به کس�� 
جامع��ه متکی نبوده و توانایی تخصص��ی و فنی افراد در
کنار ش��یوههای صحیح مدیریت از دیگر ش��روط اساسی
سرپا ماندن بنگاههای اقتصادی است.

نبود نظام آمارشناسی
فارغالتحصی�لان رش��ته عل��وم پای��ه (آمار،
ریاض��ی ،عل��وم پایه) به ط��ور معمول در صدر
آمار مهاجرت از ایران هس��تند .همچنین باید
درنظر داش��ت مش��اغل مرتبط با این حوزه در
کش��ورهای توس��عهیافته ،باالترین درآمدهای
جامع��ه را ب��ه خ��ود اختص��اص میدهند ،در
صورتی که این موضوع در ایران برعکس بوده و
فارغالتحصیالن علوم پایه در کشور حتی با مشکل کمبود
بازار کار مواجه هس��تند .این موضوع س��بب شده حجم
مهاج��رت متخصصان این حوزه روزب��هروز افزایش یابد.
احس��ان بهرامی سامان ،دانش��یار دانشگاه شهید بهشتی
درگفتوگو با
مهمترین دلیل محدودیت بازار کار
برای فارغالتحصیالن رش��تههای عل��وم پایه بهویژه آمار
را نب��ود رویکرد مناس��ب نهادهای دولت��ی در بکارگیری
عل��وم عن��وان کرد .او در این باره توضی��ح داد :نبود نظام

آمارشناسی در کشور سبب شده نگاه مسئوالن
دولتی و مقامهای عالی کش��ور از اهمیت نقش
علوم پای�� ه بهویژه آمار غافل بمانند .با کمرنگ
ش��دن جایگاه علم در سطوح کاربردی جامعه،
به تبع بازار کار نیز محدود ش��ده و متخصصان
مربوطه در تهیه شغل با مشکل روبهرو خواهند
ش��د .ناهمواری در مسیر اشتغال افراد ،یکی از
مسائل مهمی است که آنها را به مهاجرت وامیدارد.
 مزایای تخصصگرایی
این استاد دانشگاه در ادامه صحبتهای خود به توضیح
نظام آمارشناسی و فواید آن پرداخت و در اینباره گفت:
قانون نظام آمارشناس��ی ایران س��بب میش��ود کارهای
اجرایی آماری و پروژههای بزرگمقیاس آماری کش��ور،
در بسیاری از موارد توسط افراد متخصص و کارآ اجرا شده
و نتایج علمی آنها بر آحاد جامعه اثر مثبت داشته باشند.

این نظام همانند نقش��ی است که نظام پزشکی در حرفه
پزشکی دارد؛ مشاوران آماری و آمارشناسان را ساماندهی
کرده و به سازمانهای مختلف معرفی میکند .همچنین
دانشگاهها با تغییر رویکردی نسبت به گذشته ،به تربیت
آمارشناس��ان برای بازار کار دادهمح��ور میپردازند .این
مس��ئله س��بب ش��ده ضمن ارتقای جایگاه آمارشناسان
در کش��ور ،فضای ش��غلی بهبودیافته و بازار کار برای این
افراد شرایط بهتری داشته باشد .در این شرایط از تمایل
برای مهاجرت کاسته شده و از منابع ارزشمند انسانی در
داخل کش��ور میتوانیم استفاده کنیم .بهرامی ادامه داد:
نهتنها گس��ترش اشتغال بلکه رفع بحرانهای اقتصادی و
اجتماعی کشور نیز در گرو بکارگیری متخصصان در جای
مناس��ب خود اس��ت .با پررنگ شدن الزام تخصصگرایی
و انتف��اع از مزای��ای بیش��مار متخصص��ان عل��وم پایه،
برنامهریزیها و تصمیمس��ازیهای سطوح کالن کشور با

س��هولت و کارآیی بیش��تری همراه خواهد بود؛ بنابراین
بهرهگیری متخصصان و فارغالتحصیالن دانش��گاهی در
جایگاههای مناس��ب نهتنها می��ل به مهاجرت در جوانان
را خواهد کاس��ت ،بلکه به نفع س��طوح مختلف مدیریتی
کشور خواهد بود.

سخن پایانی
تمای��ل بیاندازه برای مهاج��رت این روزها نهتنها
در جوانان بلکه در تمامی اقش��ار و افرادی است که
توانای��ی حداقلی ب��رای کوچ و از س��رگیری مجدد
زندگی خ��ود را دارند .مهیا ش��دن بس��ترهایی که
بتوان��د مردم یک جامعه را ب��ه فردایی بهتر از امروز
امیدوار کند ،بهطور مس��تقیم ب��ر دوش دولتمردان
کشور است.

