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شهرنوشت

این روزها درصد باالیی از ایرانی ها 
یــا مهاجرند یــا اقدام بــه مهاجرت 
کرده انــد و یــا در فکر آن هســتند. 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر چه 
نابسامان تر می شــود، گروه ها و افراد 
بیشتری به فکر جالی وطن می افتند. 
هر چند این مــوج پیشــتر در میان 
فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر 
و نخبگان شکل گرفته بود، اما به نظر 
می رسد به تازگی حتی نوجوانان هم 
به سودای ادامه تحصیل در موسسات 
معتبر فرهنگی و مدارس بین المللی به 

مهاجرت گرایش پیدا کرده اند.
در روزهــای اخیر خبری منتشــر 
شد که یک موسســه فرهنگی ترکیه با 
برگزاری آزمون در تهران، دانش آموزان 
ایرانی را برای تحصیل در ترکیه بورسیه 

می کند. 
خبرگزاری آناتولــی ترکیه در این 
باره گزارش داد که بنیاد معارف و وزارت 
آموزش و پرورش ترکیه در چارچوب 
»بورسیه های بین المللی دانش آموزی« 
در تهــران آزمونی را برگــزار کرد که 
در آن دانش آموزان ایرانی خواســتار 
تحصیــل در مقطع دبیرســتان در 
ترکیه شرکت داشــتند.بر اساس این 
گزارش اغلب ایــن دانش آموزان که از 
مناطق محروم و دورافتاده ایران برای 
شــرکت در آزمون به تهــران آمدند، 
برای تحصیل در دبیرستان های امام 
خطیب ترکیه که مجموعه ای مذهبی 

است، رقابت کردند.گفته شده است 
که این اقــدام بدون اطــالع و مجوز 
 ایران توســط موسسه »یونس امره« 

انجام شده است!

اعتراض آموزش و پرورش ایران
پــس از برگزاری ایــن آزمون البته 
وزارت آموزش و پرورش ایران نســبت 
به آن اعتــراض کرد. مهــدی فیاضی، 
رئیس مرکز امــور بین الملل و مدارس 
خارج از کشــور در نامه ای به اداره کل 
کنسولی وزارت امور خارجه نوشته است: 
»نظر به اینکه هرگونه فعالیت آموزشی 
غیردولتی در داخل کشور مطابق قانون 
تاســیس مدارس و مراکــز غیردولتی 
باید با اخذ مجــوز قانونی از ســازمان 
مدارس غیردولتی انجام شود؛  بر اساس 
اطالعات واصله اخیراً برخی از موسسات 
خصوصــی خارجی بــدون اخذ مجوز 
قانونی برای فعالیت آموزشی نسبت به 
جذب و ثبت نام دانش آموزان ایرانی در 
مقاطع مختلف تحصیلــی در مدارس 
کشورهای خارجی مبادرت کرده  اند که 
این امر با منویات مقام  معظم رهبری در 
خصوص جلوگیری از فعالیت موسسات 
و مراکز آموزشی داخل کشور که موجب 
مهاجرت جوانان ایرانی )مهاجرفرستی( 
به مدارس و دانشگاه خارجی می شوند 

مغایرت دارد.«
در این نامه با اشاره به فعالیت موسسه 
فرهنگــی »یونس امره« آمده اســت: 
»این موسســه مبادرت بــه برگزاری 
امتحان بــرای بورســیه دانش آموزان 

در مدارس ترکیه کرده است و با اغوای 
دانش آمــوزان در اقصی نقاط ایران آنها 
را به تهــران فراخوانــده و از میان این 
دانش آموزان نخبه، مسابقه علمی برگزار 
کرده و نخبه ترین ها را برای ترکیه بورسیه 
می کند که معموالً دانش آموزان ایرانی به 
دلیل اغوا به مالباخته تبدیل می شوند 
زیرا مدارس ترکیه و دانشگاه های ترکیه 
در مقطع لیسانس هیچ برتری بر مدارس 
و دانشگاه های ایرانی ندارند، اما تبلیغات 
یونس امره آنها را نهایتاً پس از مهاجرت به 
مالباخته تبدیل می کند. لذا مستدعی 
است موضوع به سفارت ترکیه منعکس 
و از آنها خواســته شــود فعالیت اعزام 
دانش آموزان ایرانــی به مدارس ترکیه 
از طریق موسســه یونس امــره و بنیاد 
معارف متوقف شود و امتحانات اخیر به 
دانش آموزان و خانواده های ایرانی کان لم 
یکن اعالم شود و با هیچ یک از موسسات 
ایرانی دیگر در این گونه اعزام های بدون 

مجوز دانش آمــوزان ایرانی به مدارس 
ترکیه همکاری صورت نگیرد«.

 آیا توطئه ای در کار است؟
امــا پــس از آنکــه در اقدامی کم 
سابقه ســفارت ترکیه آزمون ورودی 
دبیرســتان های دینی این کشور را در 
تهران برگزار کرد، برخی این اقدام را در 
راســتای جذب فکری نوجوانان اهل 
تسنن و خطرناک ارزیابی کردند و حتی 

به گروه های تکفیری نسبت دادند.
در گزارشی که خبرگزاری آناتولی 
از شرکت کنندگان این آزمون منتشر 
کرد به نقل از عبدالعزیز پرنیان پور پدر 
یکی از دانش آموزان شــرکت کننده 
در آزمون نوشت: »برای این آزمون از 
شهرستان ایرانشهر استان سیستان 
و بلوچســتان به تهران آمدیم. آمدیم 
تــا فرزندان مــان بورســیه بگیرند و 
تحصیالت خــود را در ترکیه تکمیل 
کنند. مــا می خواهیــم فرزندانمان 
تحصیــالت عالی خــود را بــه پایان 

برسانند و به موفقیت برسند«.
پس از برگزاری این آزمون برخی 
از سایت های خبری با اشاره به اینکه 
بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در 
این آزمون از استان های شرقی کشور 
به ویژه از میان اهل ســنت هستند، 
مدعی شــدند که ترکیه برنامه دارد تا 
شــعبه ای از مدارس تندروی دینی را 
همچون پاکســتان راه اندازی کند و 
دستورات مذهبی ویژه ای را از طریق 

آن ها گسترش دهد.

با این حال برخی هــم می گویند؛ 
تحصیل افراد خارجــی در مدارس به 
خصوص مدارس مذهبی در همه جای 
دنیا و حتی در ایران بسیار مرسوم است. 
حوزه های علمیه ایــران نیز چند صد 
طلبه غیر ایرانی دارند که برخی از آنها هم 
اتفاقا از ترکیه هستند و نمی توان آن را در 

راستای پروژه توطئه بررسی کرد.
از ســوی دیگر برخی هم معتقدند 
از آنجایی که اهل تســنن در ایران در 
حاشیه هستند و به امور مذهبی آنها 
در مــدارس توجهی نمی شــود، دور 
از ذهن نیســت که گروه هایی از آنها 
تمایل داشته باشند تا به سایر کشورها 
مخصوصا کشــورهای سنی نشــین 

منطقه مهاجرت کنند. 

 موج مهاجرت 
پیشتر آغاز شده بود

اما تمایل دانش آموزان برای مهاجرت 
به سایر کشورها تنها به آزمون اخیر و اهل 
تسنن برنمی گردد و جستجوی ساده 
در اینترنت نشــان می دهد که مدتی 
است تمایل فرســتادن دانش آموزان و 
محصالن به کالج ها و مدارس معتبر سایر 

کشورها آغاز شده است. 
شــاید تصور کنید کــه مهاجرت 
کودکان زیر 18 سال امکان پذیر نیست 
ولی، کــودکان در رده ســنی بین 6 تا 
18 سال هم می توانند مهاجرت کنند. 
بهترین راه مهاجرت برای کودکان این 

سن، مهاجرت از طریق تحصیل است.
مدارس بین المللی زیادی در سراسر 
دنیا وجــود دارند که شــرایط خوبی را 
برای تحصیــل دانش آمــوزان فراهم 
می کنند. در این میان مدارس بین المللی 
در کشــورهای کانادا، آلمان، ترکیه و 
... بهترین میزبان برای این رده ســنی 
هستند.با داغ شــدن موج مهاجرت در 
ایران ، هر چند گاهی کودکان و نوجوانان 
برای ادامه تحصیل به تنهایی به کشور 
دیگری برای تحصیل فرستاده  می شوند، 
اما در ایران خانواده هــا تمایل دارند که 
خود هم در کنار فرزندانشان باشند. به 
همین دلیل بخشی از موج مهاجرت ها 
در بین خانواده ها ، مهاجرت برای ادامه 
تحصیل فرزنــدان و تضمیــن آینده 
آنهاست. خانواده های بسیاری به دلیل 
بی ثباتی وضعیت اقتصــادی در ایران 
نگران وضعیت فرزنــدان و آینده آنها 
هستند و به همین دلیل تن به ترک وطن 

می دهند. 

میل روز افزون مهاجرت 
چندی پیش خبرآنالین با بررسی 
آمار اداره گذرنامه جمهوری اســالمی، 
از رتبه 1۹ ایران در »دانشجوفرستی« به 
دیگر کشورها و افزایش بیش از دو برابری 
جمعیت ایرانیان مهاجر طی ۳۰ سال 

اخیر خبر داد.
این تحلیل آماری در بازه زمانی سال 
1۳8۰ تا مرداد 1۳۹۹ و روی »دارندگان 
مدال در المپیادهــای دانش آموزی«، 
»مشموالن بنیاد نخبگان« و افراد »حائز 

رتبه های یک تا هزار« آزمون سراسری 
در داخل کشور صورت گرفته است.

در میان گروه های مورد بررســی، 
المپیادی ها با ۳۷.۲ درصد، مشموالن 
بنیاد نخبگان با ۲۵.۵ درصد و رتبه های 
یک تا هزار آزمون سراســری کنکور با 
1۵.۴ درصد، بیشترین درصد ایرانیان 

مقیم خارج را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش حاکی است تغییر رتبه 
»دانشجوفرستی« ایران در بازه زمانی 
۲۰۰۳ تا ۲۰1۲ از رتبــه ۲۹ در جهان 
به رتبــه 11، طی ســال های ۲۰1۲ تا 
۲۰18 به رتبه 1۹ جهان کاهش یافته 

که کماکان رتبه باالیی است.
سالنامه مهاجرتی ســال 1۴۰۰ با 
اشــاره به جدول وضعیت ماندگاری، 
خروج و بازگشت برگزیدگان کنکور و 
المپیادی ها، از »رغبت به ماندگاری« 

آن ها در خارج از کشور خبر داده است.
در این گزارش همچنین آمده است 
که شمار مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۰ 

میالدی به 1.8 میلیون نفر رسید.
جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا در سال 
1۹۹۰ میالدی، 8۲۰ هزار نفر بود که با 
توجه به آمار سال ۲۰۲۰، حاکی از ۲.۲ 

برابر شدن طی ۳۰ سال گذشته است.
جمعیــت دقیق ایرانیــان خارج از 
کشور اعالم نشده، اما تازه ترین آمار های 
»رصدخانه مهاجرت ایران« می گوید 
در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۴۰۰ 
هزار ایرانی در کشور های مختلف جهان 

زندگی می کنند.
پیش  از این مقام های وزارت خارجه، 
آمار ایرانیان ساکن کشور های دیگر را 

شش میلیون نفر برآورد کرده بودند.
گزارش ها حاکی است مهاجرت در 
گروه نخبگان دانشــگاهی در ایران، در 
سال های اخیر به سطح متوسط جامعه 
و حتی افرادی با مهارت های کاری و نه 

تحصیلی رسیده است.
پیــش از این نیــز گزارش هایی از 
افزایش قابل توجه مهاجرت پرستاران 
و رســیدن موج مهاجــرت در ایران 
به کارگــران ماهر رشــته هایی چون 
کابینت سازی و لوله کشی و ... منتشر 
شــده بود، اما اینک به نظر می رســد 
با سخت تر شدن شــرایط زندگی در 
کشور، موج مهاجرت خانواده ها برای 
تغییر در شــیوه تحصیــل و تضمین 
تحصیلی فرزندانشــان هم به دالیل 

مهاجرت اضافه شده است. 

برگزاری آزمون بورسیه تحصیلی ترکیه در تهران و اعتراض ایران

موج مهاجرت به دبیرستانی ها رسید!

به دنبال سرقت صندوق امانات یکی از شعب 
بانک ملی ایران، پلیس خبــر داد که تعدادی از 
عامالن این سرقت از ســوی پلیس شناسایی و 
دستگیر شدند و بخشــی عمده ای از اموال پیدا 

شده است.
چند روز پیش شــعبه روبروی دانشگاه تهران 
بانک ملی هدف ســرقت قرار گرفت. در این سرقا 
۲۵۰ صندوق امانات تخریب شد اما محتویات 168 
صندوق امانت به سرقت رفت. بر اساس گزارش های 
پلیس، سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک که 
در داخل پارکینگ قرار دارد و قفلش را شکســته 
بودند خارج شده و دوباره بر آن در »قفل« زده و در 
نهایت از پارکینگ خارج شدند. گفته می شد که 
مقدار قابل توجهی از این اقالم مسروقه شامل دالر، 
طال، یورو و سکه بوده و برخی از آنها توسط سارقان 

فروخته شده اند.
دیروز ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع 
خبرنگاران جزئیاتی بیشتر از دستگیری سارقان 
صندوق امانات بانک ملی را تشریح کرد. به گزارش 
ایسنا سردار حسین رحیمی گفت: از ساعات اولیه 

روز دوشنبه پلیس مطلع شد که این سرقت به وقوع 
پیوسته و بالفاصله بعد از اطالع و بازدید از صحنه، 
کار پلیس شروع شد و با تشکیل چند تیم ویژه از 
مجرب ترین کاراگاهان طرح عملیات ویژه ما برای 
به دست آوردن ردپای ســارقان، شناسایی آنها، 
نحوه سرقت و دستگیری آغاز شد. یک هفته است 
که شب و روز نداریم و امروز خدا را شکر با اقدامات 

شبانه روزی، سارقان بانک دستگیر شدند.

 ظرف کمتر از ۴۸ ساعت سارقان 
شناسایی شدند

وی با بیان این که با تالش شبانه روزی پلیس 
در کمتر از ۴8 ساعت سارقان شناسایی و دستگیر 
شــدند، ادامه داد: یک تا دو روز است که این افراد 
دستگیر شده اند که البته تعدادی از آنها در داخل 
کشور و تعدادی به خارج کشور متواری شده بودند 
که با هماهنگی خوب پلیس اینترپل دستگیر شده 
و در حال انتقال به کشور هستند.به گفته رحیمی تا 
کنون 1۰ـ 11 نفر دستگیر شده و کار کماکان ادامه 
دارد.رحیمی اضافه کرد: موضوع اصلی بحث اموال 

مردم بود که در این چند روز با تالشــی که انجام 
شده، بخش اعظمی از این اموال بر اساس اعترافاتی 
که متهمین داشتند، کشف و جمع آوری شد البته 
این اموال در مکان های مختلف و در اختیار افراد 
گوناگون بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه 
داد: پلیس با اقتدار، توانمندی و استفاده از تجارب 
در کمترین زمان ممکن سارقان و مرتبطان آنها را 
دستگیر و بخش زیادی از اموال مسروقه را کشف 
کرد که البته کار ادامه دارد.رحیمی خاطرنشــان 
کرد: تالش پلیس بر این است که با تمام توان اموال 
مردم که مالباخته هستد را جمع آوری کنیم و اینها 
را به بانک مرکزی تحویل می دهیم و از این طریق 

تحویل مالباختگان خواهد شد.

 تذکر ایمنی به بانک
وی در مورد نحوه سرقت نیز گفت: متاسفانه یکی 
از مشکالت این است که همه دستگاه ها به خصوص 
بانک که عملیات های ســنگین بانکی هم دارد در 
برخی موارد کمترین توجه را به سامانه های ایمنی 
می کند و یکی از عواملی که سبب تحریک سارقان 

شد که دست به این اقدام خبیثانه بزنند زمینه ای بود 
که از بابت بی توجهی به ایمنی و امنیت فراهم شده 
بود.رحیمی اضافه کرد: یک ماه قبل کارشناســان 
پلیس از این بانک بازدید کردند و تمام موارد عدم 
امنیت را ثبت، صورت جلسه و به مدیران اش تذکر 

داده بودند اما اقدامی در این زمینه نشد.

عوامل بانک جزو دستگیرشدگان نیستند 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا از 
کارمندان بانک نیز جزو دستگیرشــدگان 
بودند، اظهار کــرد: تا االن خیــر و عوامل 

زحمت کش بانک دخالت مستقیمی در این 
زمینه نداشتند اما قصورهایی در خصوص 
مباحث امنیتی داشــتند که دو نفر از آنها 

بازداشت شده اند.
وی در پایــان افزود: به شــهروندانمان 
اعالم می کنــم که پلیس بــدون کمترین 
ســرنخی کارش را آغاز کــرد و در کمتر از 
۴8 ساعت به تمام زوایای پیدا و پنهان این 
سرقت دست یافت و اگر چند روزی بیشتر 
طول کشید به دلیل این بود که باید عوامل 

دستگیر و اموال کشف می شد.

با کشف بخش اعظمی از اموال مالباختگان؛

سارقان صندوق های امانت بانک ملی دستگیر شدند

گزارش

تحصیل افراد خارجی در 
مدارس به خصوص مدارس 
مذهبی در همه جای دنیا و 

حتی در ایران بسیار مرسوم 
است. حوزه های علمیه 
ایران نیز چند صد طلبه 

غیرایرانی دارند که اتفاقا 
برخی از آنها اهل ترکیه 

هستند و نمی توان آن را 
توطئه دانست

به تازگی بنیاد معارف و 
وزارت آموزش و پرورش 

ترکیه در چارچوب 
»بورسیه های بین المللی 
دانش آموزی« در تهران 
آزمونی را برگزار کرد که 

در آن دانش آموزان ایرانی 
خواستار تحصیل در مقطع 

دبیرستان در ترکیه شرکت 
داشتند
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سعیده علیپور

» سالم فرمانده« هم ُکپی از آب درآمد
برترین ها نوشــت: از قرار معلــوم ترانه تازه 
شهرت یافته »ســالم فرمانده« که روزنمایی از 
آن با سر و صدای فراوان برگزار شد از یک قطعه 

عراقی کاور شده است.
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موســیقی در 
کانال تلگرامی خود نوشــت: ما خبرنگارهای 
 موسیقی، وقتی بدون ذکر خالق ملودی از یک 
اثر، کپی شود عبارت »سرقت هنری« را استفاده 
می کنیم. معادلش حتما می شود »حق الناس«. 
ربطی هم به مفاهیم و محتوا ندارد. سالم فرمانده 

از یک قطعه عراقی کاور شده است.
    

وعده وزیر آموزش و پرورش:
تمام مدرسه های کپری و کانکسی 

جمع می شود
وزیر آمــوزش و پرورش 
گفت: تمام مدرســه های 
کپــری و کانکســی در 
مناطــق محــروم و کمتر 
برخوردار کشــور که تعداد 

دانش آموزان در آن زیاد باشد، جمع آوری می شود.
به گزارش ایرنا، یوسف نوری افزود: برای برچیده 
شدن کالس های درس کپری و کانکسی در سطح 
کشور، تاکنون نشســت های با خیران مدرسه ساز و 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برگزار شده است.
    

هشدار به تهرانی ها درباره مصرف آب
شرکت آب و فاضالب استان تهران درباره افزایش 

شدید مصرف آب در پایتخت هشدار داد.
به گزارش ایســنا، معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت تامین و تصفیه آبفای اســتان تهران گفت: 
در چند روز گذشــته مصرف آب، روزانه بین ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار متر مکعب افزایش داشــته به نحوی که 
میزان مصرف آب از حدود ۳ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
متر مکعب در روز یک شنبه 1۵ خرداد، هم اکنون به 
حدود ۳ میلیون و 6۰۰ هزار متر مکعب رسیده است. 
عبدالحسین مجدی زاده افزود: سال گذشته در اوج 
گرما در ماه های تیر و مرداد، مصرف آب تهران به ۳ 
میلیون و 8۰۰ هزار متر مکعب رسید که عدد فعلی 

در حال نزدیک شدن به آن عدد است.
    

بخشی از عرصه مسجد وکیل شیراز 
فرو ریخت

مســجد وکیل شیراز، 
همچنان خبرساز است. 
آنطور که شواهد پیداست 
در هفته جاری، بخشی از 
عرصه مسجد وکیل شیراز 
دچار فروریزی شده اســت و دسترسی مردم و 
بازدیدکنندگان به راهرو شــرقی بنا که مابین 
شبستان شرقی و گذری است که به بازار وکیل 
جنوبی می رسد، محدود شــده و اجازه بازدید 
مردم از آن بخش و اســتفاده از دستشویی های 

پشت مسجد داده نمی شود.
    

چمران خبر داد:
 سامانه های شهرداری

 از امروز در دسترس است
رئیس شورای شهر تهران گفت: شهروندان 
می توانند روز شنبه مصادف با میالد امام رضا )ع(، 
به یمن و برکت این روز، از سامانه های شهرداری 
تهران بهره مند شوند و سازمان فاوای شهرداری 
تهران نیز در تمامی زمینه ها کار خود را آغاز کند.

به گــزارش مهر، مهــدی چمــران افزود: 
خوشبختانه در حمله ســایبری انجام شده به 
اطالعات مردم آسیبی وارد نشــده است و این 
بدین معنا نیست که دشــمنان نمی خواستند 
این اتفاق بیافتد بلکه نتوانســتند به اطالعات 
شهروندان آسیبی برسانند و به موقع جلوی این 

اقدام ایستادگی شد.
از یــک هفتــه پیش تمــام ســایت های 
خدمات دهنده به شهروندان تهران از دسترس 
خارج شده بود و برخی گزارش ها حاکی از پاک 
شدن تمامی ســوابق و بایگانی های سایت های 

خدماتی تهران داشت.
    

ثبت دومین روز بدون فوتی کرونا 
در کشور

بنابــر اعــالم دیروز 
وزارت بهداشــت، روز 
جمعــه ۲۰ خــرداد، 
دومیــن روز فوتی صفر 

کرونا ثبت شد.
بر اساس این گزارش، 1۵۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۳۳ نفر از آنها 
بستری شــدند و مجموع بیماران کووید1۹ در 
کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۴۷۲ نفر رسید.

از گوشه و کنار


