
آزمون هاي يوس و ست براي تمام دانشگاه هاي 
كش�ور تركيه  در تمام رشته ها ارديبهشت هر 
سال برگزار مي شود. پاشنه در اين دانشگاه ها 
با اس�م رمز 2هزار تا 13هزار و 500 لير شهريه 
س�االنه ب�ه روی پذيرفته ش�دگان ايرانی باز 
می ش�ود.  اين ب�ه ج�ز هزينه  هايي اس�ت كه 
مؤسسات آموزشي فعال از داوطلبان مي گيرند 
و خود تا 11ميليون تومان مي رسد. به اين رقم 
هزينه هاي سفر و اقامت براي شركت در آزمون 
را هم اضافه كنيد. كنكور تركيه حتي در ايران 
هم برگزار مي ش�ود، آن هم با مجوز رس�مي !

در حالي كه دول��ت در رتق و فتق ب��ازار مانده و 
مش��غول تنفس مصنوعي دادن به برجام اس��ت 
و مجلس نيز كمر همت براي بررس��ي و تصويب 
FATF بس��ته، خارجي ها هم مهندسي نيروي 
انساني كش��ور را در دس��ت گرفته اند. دميدن بر 
آتش مهاجرت و وعده هاي بورسيه هاي تحصيلي 
و رهايي از عرصه هاي بزرگ آزمون هاي سراسري 
مقاطع مختلف، بخش��ي از پروژه اي است كه در 

غفلت مسئوالن در حال انجام است. 
در حالي كه در سال هاي اخير مسئوالن با اذعان 
بر اثرات مخرب آموزش��ي و تربيتي كنكور و مانع 
تراشي هاي اين غول پير بر سر آموزش و پرورش 
حذف آن را ه��دف گرفته اند، ام��ا از آنجا كه اين 
آزم��ون كهنه كار ب��ا حمايت مافي��اي كنكور به 
اژدهاي هفت س��ر تبديل ش��ده، هر سرش را كه 
مي زنيم چند س��ر ديگر در مي آورد. آزمون يوس 
و س��ت و تومر س��رهاي ديگر كنك��ور خودمان 
هستند كه جلوي در ورودي دانشگاه هاي تركيه 
خفته اند و كهنه سربازان تس��ت زني تربيت شده 
آموزش و پ��رورش ايران قص��د شكس��ت آنها را 
كرده اند. در اين راه تعدادي از مؤسسات كنكوري 
هم زحمت س��ودجويي از اين مس��ير را به عهده 
گرفته اند و داوطلبان را ب��راي اين آزمون ها آماده 
مي كنند.  در اين راس��تا آماده س��ازي داوطلبان 
ايراني براي شركت در آزمون را مؤسساتي بر عهده 
گرفته اند كه به سرعت در حال گسترش فعاليت 

خود هستند. 
  اس�تقبال پولي دانش�گاه  هاي  تركيه از 

دانشجويان ايراني
»جوان« با فعال ترين مؤسسه آموزشي در زمينه 

برگزاري آزمون هاي يوس و س��ت تماس گرفت 
و طبق اظه��ارات مدير اين مؤسس��ه، براي تمام 
دانش��گاه هاي كش��ور تركيه، در تمام رش��ته ها 
برگ��زار مي ش��ود. پذيرفته ش��دگان ايراني بين 
2هزار تا 13 هزار و 500 لير در س��ال بس��ته به 
دانشگاه و رشته پذيرفته شده بايد شهريه بدهند. 
البته اين هزينه در مقاطع باالتر متفاوت خواهد 
 ALESبود و آزمون ورودي در آنها نيز با عنوان

برگزار مي شود. 
وقتي درباره مجوز اين مؤسسه و دامنه فعاليت هاي 

آن س��ؤال مي كنم، آقاي مدير پاسخ مي دهد: ما 
مجوز توليد محتواي آموزش��ي از وزارت ارشاد را 

داريم و دانشجو اعزام نمي كنيم. 
وي همچني��ن در م��ورد نحوه برگ��زاري آزمون 
مي افزايد: اگر امكان حضور داش��ته باشيد كه در 
كشور تركيه آزمون مي دهيد، در غير اين صورت به 

شكل غيرحضوري و اينترنتي شركت مي كنيد. 
مدير مؤسس��ه ادامه مي دهد: براي بهره مندي از 
خدمات اين مؤسسه آموزش��ي در سطح آزمون 
يوس كه ويژه ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالي است، 9 ميليون تومان بايد هزينه كنيد. اين 
به جز يك ميليون و 750 هزار توماني اس��ت كه 

بابت جزوه ها و محتواي آموزشي مي پردازيد. 
بررسي فعاليت رو به گسترش اين مؤسسات نشان 
مي دهد كه ظرفيت سازي آنها به گونه اي است كه 
راه را براي ساير كشورها و دانشگاه هاي خارجي به 
منظور جذب دانشجويان و نخبگان ايراني هموار 
مي كند و اين يعني خالي شدن تدريجي دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عال��ي از نخبه هاي علمي و آن به 
نوبه خود يعني خالي شدن بازار كار از متخصصان و 
اين يعني خالي شدن آينده از سرمايه هاي انساني.  
عالوه بر اين كه به كاهش كيفيت دانش��گاه های 
داخل و از دس��ت دادن امتياز گردشگری علمی 

می انجامد. 
  يوسي ها بيشتر داوطلب دندانپزشكي و 

پزشكي هستند
در مقابل ورود آسان به دانشگاه هاي تركيه باعث 
مي شود دانشجويان ايراني كشور همسايه تركيه 
را براي دور زدن كنكور و بازگشت به كشور براي 
ادامه تحصيل در رشته ها و دانشگاه هاي پرمخاطب 
انتخاب كنند و با اي��ن كار هزينه دور زدن كنكور 
حتي براي پولدارها هم كاهش پيدا كند. چنانچه 
طبق آمار مؤسس��ه اي كه با »ج��وان« گفت و گو 
كرد، باالترين تقاضا براي شركت در آزمون يوس 
متعلق ب��ه داوطلبان رش��ته هاي دندانپزش��كي 
و پزش��كي اس��ت. حاال هر چقدر هم ك��ه وزارت 
بهداشت و دانش��گاه هاي علوم پزشكي آن را رد و 

تكذيب كنند. 
از آنجا كه تبعات اجتماع��ي و فرهنگي بي ثباتي 
اقتصادي هميشه ماندگارتر از پيامدهاي پولي و 
مالي است. نوسانات اخير بازار در كشور ما هم فضا 
را مستعد سودجويی پدرخوانده های كنكور كرده 
است، به طوری كه نه تنها كنكور داخلی قصدحذف 
شدن ندارد بلكه كنكورهای متعددی در كشورمان 
برگزار می شود. بسياری از اين كنكورها متعلق به 

ساير كشورهاست.  
اين در حالي اس��ت كه گزارش هاي منتشر شده 
در هفته هاي گذشته حاكي از اين است كه ايران 
ظرف 30س��ال آين��ده ديگر ج��وان نخواهد بود 
و بهره وري از نيروي انس��اني ج��زو اولويت هاي 

مديريتي آينده كشور به شمار مي رود. 
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 حمله كنكورهاي خارجي
 به نظام آموزشي كشور با مجوز رسمی!

با 11 ميليون YOS و SAT را شكست دهيد و دانشجوي تركيه شويد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

فاميل دور با انتشار اين عكس توئيت كرد: پروانه مافي پالكارد دستش 
گرفته كه »منطق، به كنوانسيون رأي مثبت خواهد داد« بزرگوارا يكم صبر 
كنين جاي اون رأيي كه برا منافع ملت از روي عقل سليم به برجام دادن خوب 
بشه، مردم يه نفس راحت بكشن بعد يه قرارداد خفت بار ديگه تصويب كنين.

توحيد عزيزي توئيت زد: وقتي برجام را مي خواس��تند تصويب كنند، 
 FATF  وعده  حل »تمامي مشكالت« را دادند، اما اين بار، براي تصويب
فقط وعده  »بدتر نشدن اوضاع« را دادند. يعني از منظر قبول حلواي نسيه 
هم پسرفت داشته است. اين مجلس مايه  ننگ. امشب دو ركعت نماز به روح 

لياخوف روسي بخوانيم. 

علي عليزاده توئيت زد: حميد فرخ نژاد با بغض: »من هنوز تو 10هزار 
دالري كه ماهانه بايد براي خانواده ام بفرس��تم زايي��دم تو اين وضعيت« 
حقوق يك كارگر در ايران ماهي900هزار تومن معادل ۶0دالر است. يعني 
فرخ نژاد ماهانه يك قلم فقط حقوق 1۶7خانواده كارگري را از ايران خارج 

و براي آقازاده هايش به امريكا مي فرستد.

اسماعيل آذري توئيت كرد: خانم روستايي به همسرم: باوركن غذاي ما 
بهداشتي و تميز است. خانمم: دوست نداشتيم مزاحم شويم، پس غذاي ما 
براي شما و غذا شما براي ما. شب قبل از سفر، همسرم غذا براي ناهار پخت 

كرد، معموالً مزاحم اهالي روستا نمي شويم.

يك سايت خبري توئيت زد: يك استاد دانشگاه: ساالنه 20هزار ميليارد 
تومان يارانه به ثروتمندان تعلق مي گيرد. اين مبلغ خود به اندازه يك سال 
بودجه عمراني كشور است. اينكه به همه آحاد جامعه يارانه تعلق مي گيرد، 
امر اشتباهي اس��ت. معلوم نيست اين سياس��ت ها تا كجا قرار است ادامه 

پيدا كند؟

حس�ين س�اجدي توئيت زد: اونطور كه گفته مي شه انحصار ويژه 
تجهيزات عمل ليزر در اختيار تيم مربوط به وزير پولدار تندزبان هست. 
فارغ از اينكه عدد نجومي 1/5ميليون عمل چش��م شدنيه يا نه، كاش 
عالوه بر شفاف سازي در تأييد يا رد اين انحصار، بدون تعارف بفهميم از 

راه اين انحصار چه درآمد نجومي نصيب ايشون شده.

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

آخرين اخبار حماسه اربعين
  سخنگوي ستاد مركزي اربعين درباره برخي مشكالت كه مانع از آغاز 
فرآيند صدور ويزاي متقاضيان اربعين شده بود، گفت: با پيگيري هاي 
صورت گرفته از سوي س��تاد مركزي اربعين و با دس��تور سفير عراق، 

عمليات صدور ويزاي زائران اربعين از روزگذشته آغاز شده است. 
  رئيس پليس پايتخت گفت: واحد گذرنام��ه پليس در پايتخت هر 
روز از ساعت ۸صبح تا 17بعد از ظهر آمادگي صدور و تحويل گذرنامه و 

مجوزهاي الزم براي زائران اربعين حسيني را دارد. 
  رئيس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا تصريح كرد: هرس��اله در ايام 
اربعين حسيني)ع(، حجم باالي تقاضاي مشموالن براي خروج از كشور 
را در پيش داريم كه با به كارگيري س��امانه اينترنتي خروج از كش��ور، 
توانسته ايم كاهش فرآيند صدور مجوز خروج از كشور و در نهايت تسريع 

در رسيدگي به درخواست مشموالن براي زيارت را فراهم كنيم. 
  رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: نرخ پرواز هوايي اربعين بايد از 
سوي ايرالين ها حدود يك ميليون و ۶00 هزار تومان اعالم شود. محمدرضا 
رضايي گفته است: مسئوالن ايرالين ها علت افزايش قيمت بليت هواپيما 
تا 2ميليون و 400هزار تومان را در ايام اربعين حجم مسافران و باالرفتن 

قيمت ارز اعالم كرده اند، اما اين داليل به هيچ وجه پذيرفتني نيست. 

 كمك 70ميليارد توماني مردم 
  در »جشن عاطفه ها«

مع�اون توس�عه مش�اركت هاي مردم�ي كميت�ه ام�داد ب�ا بيان 
اينك�ه اي�ن نه�اد از 310ه�زار دانش آم�وز نيازمن�د در كش�ور 
حمايت مي كن�د از كم�ك ۷0ميلي�ارد توماني ب�ه دانش آموزان 
داد.  خب�ر  س�ال جاري  عاطفه ه�اي  جش�ن  در  نيازمن�د 
عليرضا عسگريان با اش��اره به برگزاري جشن عاطفه ها اظهار داشت: اين 
جشن در دو مرحله برگزار شد كه در مرحله اول با همكاري صنوف مختلف، 
نيازهاي دانش آموزان جمع آوري ش��د.  وي ادام��ه داد: حدود 50درصد 
منابعي كه تأمين ش��د در مرحله اول برگزاري جشن عاطفه ها بود و بقيه 
كمك ها در مرحله دوم در مدارس جمع  آوري كه بيش��تر كمك هاي اين 
مرحله به صورت نقدي بود.  معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد با اشاره به مبالغ نقدي جمع آوري شده در جشن عاطفه ها در مدارس 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته ۸2ميليارد تومان در جشن عاطفه ها در 
مدارس جمع آوري و نزديك به 40 ميلي��ارد تومان نيز از منابع دولتي به 
اين مبلغ اضافه ش��د كه در مجموع 120 ميليارد تومان به دانش آموزان 
نيازمند كمك ش��د.  عس��گريان با بيان اينكه كميته ام��داد از 310هزار 
دانش آموز حمايت مي كند، گفت: اين دانش آموزان شامل دانش آموزان 
ايتام و خانواده هاي محسنين است كه به اين افراد دانش آموزان نيازمندي 
كه توسط مدارس شناس��ايي مي شوند، اضافه مي ش��ود.  معاون توسعه 
مشاركت هاي مردمي كميته امداد با اش��اره به كمك 70ميليارد توماني 
در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نيازمند متذكر شد: ما روي بسته هاي 
كمكي به دانش آموزان متمركز هستيم، اما امسال برخي استان ها شماره 
حس��ابي ارائه داده اند و در كنار  آن فروش��گاه هايي در نظ��ر گرفته ايم تا 

خانواده ها بتوانند با دريافت بن هايي مايحتاج خود را تأمين كنند. 

 رئيس شوراي شهر تهران: 

 فراوانی جريمه ها درتهران
 از ضعف حمل و نقل عمومی است 

نبود درآمد پايدار و تعلل دولت در پرداخت سهم شهرداري ها سبب 
شده تا شهرداري در ارائه خدمت به شهروندان با احتياط بيشتري 
عمل كند. در اين خصوص رئيس شوراي شهر تهران اعالم كرد، ناجا 
سهم شهرداري از جرائم راهنمايي و رانندگي را پرداخت نمي كند. 
محسن هاشمي گفت: هنگامي كه شهروندان جريمه هاي خود را به موقع 
پرداخت نمي كنند و تلنبار مي ش��ود، پس از پرداخت جريمه ها باز هم 
بعد از يك سال نيروي انتظامي سهم شهرداري را از اين جرائم پرداخت 
نمي كند.  وي در حاش��يه نود و دومين جلسه علني شوراي شهر تهران 
اظهار داشت: در اين جلسه به مناس��بت هفته نيروي انتظامي ميزبان 
سردار حس��ين رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ بوديم و 
گزارش عملكردي ارائه داده شد.  هاشمي در پاسخ به پرسشي مبني بر 
اينكه چرا بيشتر تخلفات راهنمايي و رانندگي در تهران اتفاق مي افتد، 
 گفت: اين موضوع به مسئوالن شهري بازمي گردد، چراكه امكانات الزم از 
جمله حمل و نقل عمومي در اختيار شهروندان قرار نگرفته است و موجب 
تخلف شهروندان مي شود. بنابراين بايد توجه ويژه اي به رفع مشكالت 
شهروندان داشته باشيم تا بتوانيم جامعه مناسبي را فراهم كنيم. البته 
در اين زمينه مجلس و مسئوالن دولتي نيز بايد همكاري و تعامل الزم را 
داشته باشند.  هاشمي افزود: سهم مديريت شهري از جرائم راهنمايي و 
رانندگي بعضاً پرداخت نمي شود، چراكه شهروندان جرائم خود را تا پايان 
سال پرداخت نمي كنند و اين جريمه ها تلنبار مي شود و نيروي انتظامي 

سهم شهرداري را از جريمه هاي تلنبار شده، پرداخت نمي كند. 

  عليرضا منظري توكلي، معاون دانشگاه آزاد اسالمي و رئيس سازمان 
سما دانشگاه آزاد در خصوص ش��ايعاتي درباره واگذاري مدارس سما 
به يكي از مؤسس��ات آموزش��ي اظهار كرد: به طور كلي اين موضوع را 
تكذيب مي كنم و قراردادي با هيچ مؤسسسه اي براي واگذاري مدارس 

سما نداشتيم. 
 مديركل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي با بيان اينكه كتاب هاي 
درسي به دس��ت دانش آموزان رسيده اس��ت، گفت: بيشترين مشكل 
توزيع كتاب درس��ي در پايه دهم و به دليل تغيير رش��ته مكرر برخي 

دانش آموزان ايجاد مي شود. 
   دبير س��تاد مركزي فعاليت هاي جهادي وزارت بهداشت در جلسه 
س��تاد اردوهاي جهادي علوم پزش��كي تربت حيدريه از ثبت بيش از 
749 اردو و فعاليت هاي جهادي دانشگاهي اجرا شده از اسفند 1395 

تاكنون خبر داد. 
  رئي��س اورژانس تهران خاطرنش��ان كرد: در هر 24س��اعت باالي 
7هزار تماس در سامانه هاي اورژانس ثبت مي شوند كه 20تا 30درصد 
آنها تماس هاي مزاحم هستند؛ به طوري كه روزگذشته 1254تماس 
مزاحم در اين سامانه ثبت شده و به طور ميانگين روزانه 1200نفر اقدام 

به تماس هاي مزاحمت  آميز با اورژانس تهران مي كنند. 
 مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران از 
آغاز نصب كيوسك هاي هوشمند در پايتخت خبر داد و گفت: همچنين 
استفاده از اينترنت واي فاي رايگان و انجام تراكنش هاي مالي شهري 

براي نخستين بار مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 

رئيس س�ازمان فضايي كش�ور با تأكي�د براينكه اين س�ازمان 
در حال گ�ذر از مرحله تحقيقات�ي به صنعتي اس�ت از آمادگي 
ب�راي پرتاب س�ه ماه�واره به فضا ت�ا پايان امس�ال خب�ر داد. 
مرتضي براري در حاشيه نشست تخصصي ماهواره »پيام اميركبير« 
كه به مناسبت هفته جهاني فضا در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار 
شد، اظهارداشت: در حال حاضر سه ماهواره آماده پرتاب به فضا داريم 

كه در حال دريافت مجوزهاي قانوني براي پرتاب هستند. 
وي از ماهواره دوستي مربوط به دانشگاه صنعتي شريف، ماهواره پيام 
دانشگاه اميركبير از دانش��گاه صنعتي اميركبير و همچنين ماهواره 

ناهيد يك به عنوان ماهواره هاي آماده پرتاب نام برد. 
رئيس سازمان فضايي كش��ور با بيان اينكه، دو ماهواره از اين تعداد 
مراحل نهايي خ��ود را طي مي كنند، ادامه داد: پيش پيني مي ش��ود 
تا پايان سال اين ماهواره ها پرتاب شود و شاهد موفقيت دانشمندان 

ايراني در عرصه باشيم.  وي با اشاره به فاصله خوردن زمان پرتاب اين 
ماهواره ها تأكيد كرد: سازمان فضايي كشور هم اكنون در حال گذر از 
يك چرخه تحقيقاتي به يك چرخه صنعتي است و اين كار مقداري 
زمان برد.  رئيس سازمان فضايي كشور همچنين درخصوص برنامه 
اين سازمان براي اعزام انسان به فضا نيز اظهار داشت: اولويت نخست 
ما در سازمان فضايي توسعه زيرساخت هاي فضايي در حوزه سنجشي 

و مخابراتي است كه امروزه اقتصاد بزرگي را شامل مي شود. 
وي گفت: البته پرتاب انسان به فضا از جمله برنامه هاي سازمان فضايي 
كشور است، اما متناسب با جذب منابع سعي خواهيم كرد اين بخش 
را نيز مورد توجه قرار دهيم.  براري در عين حال با اش��اره به تصويب 
بودجه برنامه انسان به فضا  گفت:همان هنگام كه اين برنامه را مصوب 
كردند بودجه بسياري ديده شده اس��ت، آن بودجه در زمان خودش 

محقق نشد كه اين موضوع در حال بررسي است. 

رئيس سازمان فضايي كشور تأكيد كرد: اگر سرمايه گذاراني عالقه مند 
به سرمايه گذاري در اين عرصه باشند سازمان فضايي استقبال خواهد 
كرد، چراكه سرمايه گذاري بخش خصوصي در عرصه فضايي به طور 
حتم مسيري است كه ساير كشورها نيز آن را مورد توجه قرار داده اند.  
وي در خصوص زمان نهايي پرتاب ماهواره پيام اميركبير گفت: اين 
ماهواره در حال تست تطبيق سازگاري و پرتابگر است و دو تا سه ماه 
زمان مي برد كه پس از آن در صورت اخذ مجوزه هاي قانوني از مراجع 
ذي ربط عمليات پرتاب انجام مي ش��ود.  ب��راري همچنين با تأكيد 
براينكه هيچ گونه مشكلي در خصوص پرتاب ماهواره پيام اميركبير 
وجود ندارد، گفت: ما س��ال گذش��ته نيز پرتاب ماهواره داشته ايم و 
تنها با يك شكاف زماني مواجه ش��ديم و آن هم به دليل مهاجرت از 
يك چرخه تحقيقاتي به چرخه صنعتي است اما هيچ محدوديتي در 

ارتباط با پرتاب ماهواره به فضا براي كشور وجود ندارد. 

3ماهوارهبوميتاپايانامسالبهفضاپرتابميشود
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فخار توئيت زد: سخنگوي وزارت كشور در 
تهران خبر خداحافظي با 15ش��هردار را داد. 
ياد زاينده رود افت��ادم كه با طرح احمدي نژاد، 
روز شاگرد ثبتش در فهرست ميراث طبيعي 

خشك شد. 


