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 نقش قصه و قصه درمانی 
در سالمت روان 

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

به نظر شــما بیان حکایــات و قصه ها چقدر 
می توانند برای افراد در پذیرش مشکالتشــان 
نقش کمک  کننده  ایفا کنند؟ از منظر روانشناسی 
می توان گفت بــه طور کلی حکایــت و قصه در 
فرآیند رشد و پرورش نظام شخصیتی افراد تاثیر 

بسزایی دارد. 
در واقع »قصه گویــی« یا »قصــه درمانی« 
یکی از مهمترین ابزاری اســت که روانشناسان 
و روان درمانگران برای حل مشــکالت و مسائل 
مراجعــان از آن بهره می برنــد؛ چرا که قصه ها، 
بازنمایی از خود افراد و تجربه های آنان هستند. 
از این رو با بیان حکایت و قصــه عرصه ای فراهم 
می شــود تا مراجع یا مددجو بتواند قصه زندگی 
خودش را به آن فرا افکند و به عبارتی با همگانی 
جلوه دادن مشکالتی که فرد با آنها دست و پنجه 
نرم می کند، شــرایطی فراهم می شود تا آدمی 
احساس کند که تنها نیست و مشکل  وی خاص، 

منحصر به فرد و غیر قابل حل نیست. 
به طور کلی باید خاطر نشــان کرد هر قصه یا 
حکایت بــا درگیر کردن چهار قلمــروی مهم از 
وجود انسان نظیر قلمرو های شناختی، عاطفی، 
شخصی و بین فردی زمینه ای را فراهم می آورد 
تا آدمی همواره به یاد داشته باشد که تنها موجود 
در جهان نیست که اینگونه مشکالت را دارد و این 
چنین احساسات ناخوشایندی را تجربه می کند، 
دیگرانی نیز هســتند که چنین مشــکالتی را 

داشته اند. 
به این ترتیب با این رویکرد تا حدود معناداری 
درد و ناراحتی فرد تقلیل می یابــد و این انگیزه 
در فرد تقویت می شــود که برای یافتن راه حل 

مورد  نظرش دست از تالش نباید بردارد. 
روانشناســان و متخصصان امور تربیتی نیز 
اعتقاد دارند »قصه گویــی« برای کودکان نیز به 
منزله پلی میان آنها و دنیای پیرامونشــان است 
که با بهره بردن از این ابــزار می توانند کودکان را 
برای رویارویی با فقدان ها، هراس ها و اضطراب ها 
آماده کننــد؛ به این ترتیب »قصــه« به گونه ای 
جذاب به عنوان ابزاری نیروبخش و امید دهنده 
تلقی می شود که کودک با استفاده از آن با محیط 

زندگی و جهان اطرافش آشنا می شود.
در سال های اخیر کارشناســان روانشناس 
با توجه به تحقیقات بســیار در خصوص اهمیت 
»قصه خوانی« برای کودکان و اثبات اثرات مثبت 
آن در حوزه رشــد فکری و روانی دانش آموزان 
همــواره به والدیــن توصیه می کننــد از همان 
ســنین پایین، قصه گویی را شــروع کرده و این 
روند را تا سال های بعد یعنی در دوران ابتدایی نیز 

همچنان ادامه دهند. 
روانشناســان معتقدند از مهمترین آثار مهم 
»قصه گویی« برای کودکان و دانش آموزان رشد 
عاطفی و هیجانی، گســترش گنجینه واژگانی، 
پرورش ذوق هنری، باال بردن سطح کتابخوانی، 
تقویت قدرت بیان و حافظه و همچنین تلطیف 
عواطف و احساسات را می توتن نام برد. هرچند 
ممکن است در نگاه نخســت »قصه« بیشتر به 
عنوان وسیله ای برای سرگرم کردن کودکان به 
 نظر برسد، اما متخصصین روانشناس اظهار دارند 
»قصه ها« با بیان غیر مســتقیم نکات آموزشی 
بستر الزم را برای رشد، پرورش و تربیت کودکان و 
نوجوانان فراهم می آورند و نقش بسزایی در تربیت 
اجتماعی آنان ایفا می کنند. از اینرو حتما والدین 
در حین »قصه گویی« باید دقت داشــته باشند 
که پایان قصه نباید خیلی صریح و مســتقیم به 
نتیجه گیری ختم شود و مثال اینطور نتیجه گیری 
کنند و بگویند ادب، انضباط، حرف گوش کردن 
و... خوب است؛ امثال چنین نتیجه گیری هایی 
سبب تبدیل آموزش غیرمســتقیم به آموزش 
مستقیم می شود و در نتیجه از شدت تاثیر گذاری 

تکنیک آموزشی »قصه گویی« می کاهد. 
والدیــن بایــد نتیجه گیــری را برعهــده 
خود کودک بگذارنــد و خودشــان فقط نقش 
تسهیل کننده و هدایت گر را در این مسیر داشته 
باشند. رواندرمانگران و کارشناسان روانشناس 
براساس داده ها و نتایج بدست آمده از پژوهش ها 
همواره بر این نکته نیز تاکیــد دارند گاهی یک 
قصه می تواند چنان تاثیــری عمیقی بر زندگی 
و آینده کودکان و دانش آموزان بگذارد که ده ها 
آموزش از ارایه آن عاجــز خواهند بود. به همین 
ترتیب اهمیــت »قصه گویی« به عنوان محرکی 
قوِی تقویت و تحریک خیال پروری در کودکان 
و نوجوانان از یک سو و تاثیر شگرفش در تسریع 
فرآیند یادگیری و تثبیت معلومات آنان از سویی 

دیگر بر کسی پوشیده نیست.

یادداشت

آسو محمدی

در سال های اخیر مهاجرت تحصیلی 
یا اعزام دانشجو به خارج از کشور بسیار 
متداول شده است. نوجوانان و جوانان 
پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه 
با قبولی در دانشگاه ها و کالج ها به دنبال 
ارتقای سطح دانش و کسب تجربه های 
مختلف هستند.  در این میان چگونگی 
اعزام دانشــجو همواره پیچیدگی ها و 
ابهامات خاصی به همراه دارد. قوانین و 
مقررات موجود در کشورهای مختلف 
نیز با هم متفاوت است و آشنایی با این 
قوانین، مســتلزم صرف وقت زیادی از 
سوی دانشجویان اســت برای همین 
دانشجویان ســاده ترین راه را انتخاب 
می کنند و این پرسه را به موسسات اعزام 
دانشجو می سپارند؛ اما کدام موسسات؟ 
به یکی از این موسسات سری می زنم. 
طبقه چهــارم یک بــرج در فرمانیه به 
محل رفت وآمــد بدل شــده؛ از البی و 
نگهبانی که بگذرید و با آسانسور خودتان 
را به باال برســانید، با دختران و پسرانی 
روبه رو می شوید که در یک سالن شیک، 
شیشه ای و آراسته نشسته اند به انتظار. 
در باز می شود: »عزیزم چی شد؟ باالخره 
کجا میری؟«. دختر تقریبا 20سالش 
است و با لبخندی از سر رضایت جواب 
می دهد: »فرانســه«. پشــت در، اتاق 
مشــاوره اســت. فردی که به او دکتر 
می گویند، نشسته و بابت هر چند دقیقه 
صحبت، مبلغی برای مشاوره مهاجرت 
می گیرد. دکتر شرایط آدم های سالن 
که تقریبا همه شان زیر 30 سال هستند 
را می شنود و به آنها می گوید برای رفتن 
به کدام نقطه دنیا شرایط بهتری دارند، 
چقدر باید هزینه کنند و چطور کارشان 
انجام می شود. از پله های کم نور که باال 
بروید به یک دفتر کوچک می رسید که 
سرَدَرش با چندین تابلو پوشانده شده، 
اما وارد که می شوید با یک موسسه که 
کالس های آموزشــی حقــوق برگزار 

می کند، روبه رو می شوید.
حسین 29 ســاله، فارغ التحصیل 
مهندســی مکانیــک اســت. او یک 
ســال پیش در همین موسســه اعزام 
دانشجو پرونده تشــکیل داد و قرار بود 
با پرداخت 1300یورو راهی فرانســه 
شود؛ »چون شــاغل بودم و سرم شلوغ 
بود، به یکی از موسســات مــورد تأیید 
وزارت علوم برای اعزام دانشــجو رفتم؛ 
موسسه... اول برای مشاوره رفتم و بعد 
هم قرارداد بســتم، دفتــری قدیمی و 
کوچک بــود در جنوب شــهر. گفتند 
همان اول نصف پول را بــده و همانجا 
650 یــورو پرداخت کــردم. آن روزها 
نوسان ارز تازه شروع شده بود و یک ماه 

بعد یورو چندین برابر شد.« او می گوید 
با اینکه در قرارداد هزینه های مختلف و 
اقداماتی که باید انجام دهند، قید شده 
بود، اما باز هم به بهانه هــای گوناگون 
از او پول می گرفته انــد؛ »طبق قرارداد 
هزینه هایی مثل ترجمه و اپلیکیشــن  
فی ها )هزینه ثبت نام دانشگاه ها( با من 
بود. اما هزینه تراشی هایی می کردند و من 
هم آن زمان سردرنمی آوردم؛ مثال برای 
تأیید مدارک سفارت که رایگان بود از من 
پول گرفتند. برای صرفا ثبت نام در آزمون 
زبان، مبلغی برابر با هزینه همان آزمون 
را هم گرفتند؛ دو برابــر هزینه اصلی.« 
اما جدای از این خرج تراشی ها، مشکل 
حسین از زمانی شروع شد که تازه فهمید 
با گذشت چندین ماه، موسسه هیچ کاری 
انجام نداده و اگر داده، درست نبوده است؛ 
»به ددالین ها )زمان مقرر( که نزدیک 
شدیم از مدرک زبانم ایراد گرفتند، اما 
گفتند می توانند با همان مدرک یا بدون 
آن پذیرش بگیرند. هزینه ای هم بابت 
اپالی ها )ثبت نام ها( گرفته شــد. پس 
از مدتی هر چه اصرار می کردم مدارک 
ثبت نام را نشان دهید، عکس چند ایمیل 
و مکاتبه نامفهوم را نشــانم می دادند. 
ددالین دانشگاه ها را بررسی کردم و دیدم 
مهلت ثبت نامشان در آن روز یا گذشته 
بوده و یا اصال رشته من نبودند. من مانده 
بودم و وقت سفارتی که یک ماه بعد بود.«

برو و هرکاری که می توانی بکن
بعد از مواجهه با این مشکالت، وقتی 
حســین برای فســخ قرارداد دوباره به 
موسســه رفت با تغییرات گسترده آن 
روبه رو شد؛ »موسسه به گیشا نقل مکان 
کرده بــود. دفتر تقریبا تمیز و شــیک 
بود؛ نقطه مقابل دفتــر نمور و قدیمی 
قبلی. متقاضیانی از شهرهای دور برای 
مشاوره به انتظار نشسته بودند. متقاضی 
همه  چیز هم بودند، ویزای کار، شینگن، 
دانشــجویی؛ از ترکیه گرفته تا اروپا و 
کانادا. آن روز هم قرارداد فسخ نشد و به 
جلسه دیگر کشیده شــد. بعد از تقریبا 
یک ماه تماس گرفتند و آدرس یک دفتر 
را در شمال شهر دادند، در یک برج. دیدن 
تفاوت این ســاختمان با جایی که روز 
اول دیده بودم، شگفت زده ام کرد؛ البته 
طبیعی هم بود که با بــاال رفتن قیمت 
ارز، کارشــان سکه شــود. اولش سعی 
کردند به ادامه کار ترغیبم کنند اما من 
قبول نکــردم. بــرای بازگرداندن پول 
خندیدند و گفتند یورویی بازگشت داده 
نمی شود، مگر به قیمت ریاِل همان روز. 
وقتی اعتراض کردم آقایی به اسم »ر« که 
اتفاقا رئیس موسسه هم بود، گفت من 
موسسه حقوقی دارم، اگر شکایت کنی 
تا چند سال پولی دستت را نمی گیرد. 
خانمی هم آنجا بود که کارهای مالی را 
انجام می داد. او گفت که ما پشتمان گرم 
است، برو و هرکاری که می توانی بکن.« 

آقای »الف« در اصفهان، خانم »میم« 
در مشهد، آقای »ب« ساکن اروپا، گروه 
»م« در تهــران و... تنها بخش کوچکی 
از موسسه هایی هستند که با تبلیغات 
گسترده تالش می کنند تا متقاضیان 
مهاجرت بیشتری را برای تشکیل پرونده 
به سوی خود بکشانند، آن هم در شرایطی 
که قیمت دالر و یــورو اوج گرفته و کار 
و کاسبی آنها هم ســکه است. اگر قصد 
ادامه تحصیل در آن سوی آب ها را داشته 
باشید و ســری به گروه های تلگرامی 
یا دیگر شــبکه های اجتماعی بزنید، 
این نام  ها پای ثابت مکالمه ها هستند. 
اگرچه معدود کسانی با راهنمایی این 
افراد موفق شده اند به خواسته هایشان 
برسند، اما تعداد قربانی ها بسیار بیشتر 
از کســانی اســت که در نهایت ویزای 
دانشجویی دریافت کرده اند. شیوه کار 
این افراد مشخص اســت؛ پذیرش ها یا 
از دانشگاه های نامعتبر گرفته می شود 
و یا مشروط به چیزی که عمدتا مدرک 
زبان است. متقاضی بنابر قرارداد پول را 
پرداخت می کنــد و در مرحله بعد که با 
مشکالت سفارت مواجه می شود، متوجه 

کالهی می شود که بر سرش رفته است.
از ناآگاهی من سوءاستفاده کرد

لیال یکی از کسانی است که گرفتار 
خانم »میم« شــده. 31ســاله  است و 
کارشناسی ارشــد مهندسی عمرانش 
را از دانشــگاه امیرکبیر گرفته؛ »برای 
انجام کاری به پاساژ کنار سفارت آلمان 
رفته بودم. با آقایی به نام »گ« آشــنا 
شدم که مدعی بود با سفارت در ارتباط 
است و برای انجام کارها خانم »میم« را 
معرفی کرد. آن خانم دفتر کار مشخصی 
نداشــت و هربار که به تهــران می آمد 
یک جا قرار می گذاشــتیم. 750یورو 
بابت وقت ســفارت و 750یــورو برای 
پذیرشــم گرفت.« این دانشجو بعد از 
اینکه فهمید خانم »میم« کاسه ای زیر 
نیم کاسه اش است، تالش کرد تا ردی از او 
به دست بیاورد؛ »من از روند کار اطالعی 
نداشتم اما بعدها متوجه شدم برای من با 
مدرک لیسانس اقدام به پذیرش کرده 
است. اگر با ارشد اقدام کرده بودم دیگر 
نیازی به گرفتن وقت سفارت نبود، اما 
از ناآگاهی من سوءاستفاده کرد و برای 
گرفتن وقت ســفارت که تنها رفتن در 
سایت بود و ثبت نامم، 750یورو گرفت. 
پذیرش هم دانشــگاه بوخوم در آلمان 
بود که درواقع پذیرش در آن مشــروط 
اســت و باید یک ســال اول آنجا زبان 
بخوانید، بدون اجازه کار دانشجویی. با 
همین مدارک به سفارت رفتم و به دلیل 
راهنمایی اشــتباه این خانم ریجکت 
شدم.« علیرضا 30 ساله هم یکی دیگر 
از کسانی اســت که از طریق دوستش 
با خانم »میم« آشــنا و گرفتار شــد. او 
ساکن شیراز است و معماری خوانده و 

همان بالی لیال بر ســرش آمده. »یکی 
از دوستانم خانم »میم« را معرفی کرد 
و گفت این شخص می تواند از هر کشور 
اروپایی ای پذیرش دانشــگاهی بگیرد. 
با اینکه ساکن مشــهد بود، به صورت 
تلفنی و آنالین با هم صحبت کردیم و به 
توافق رسیدیم. قراردادی برایم فرستاد 
و گفت امضا و اســکنش کن. قرارداد را 
که دیدم شک کردم چون نه آدرسی در 
آن بود و نه اســم کامل خانم »میم«. در 
تمام قرارداد ذکر شده بود: خانم »میم«، 
بدون قید نام کوچک و تنها نام خانوادگی 
فعالت می کرد. با این حال چون آن زمان 
نمی دانســتم روند پذیرش دانشگاهی 
چطور است، قبول کردم. پس از مدتی 
یک پذیرش به مــن داد و 1400یورو را 
پرداخت کردم. آن موقع نمی دانســتم 
که پذیرش این دانشگاه مشروط است 
و اصال رشــته دیگری ا ست، همین شد 
که در نهایت از طرف سفارت هم ریجکت 
شدم.« تلفن خانم »میم« در تلفن همراه 
متقاضیان با شماره های مختلفی ذخیره 
شده اســت. پس از تماس های مکرر با 
شماره های مختلف او، باالخره خودش 
به یکی از شــماره ها زنگ می زند. مردد 
است و تقریبا چند دقیقه طول می کشد 

تا اعتماد کند:
-چه کسی مرا معرفی کرده؟

-علیرضا، یکی از متقاضیان تان.
-اسمش را یادم نیست. کارش انجام 

شده بود؟
-از روند کار راضی بود و در انتظار وقت 

سفارت است.
-بله من برای همه کشورهای اروپایی 
پذیرش تحصیلی می گیرم. بســته به 
سلیقه شما. آلمان، ســوئد، دانمارک، 
فرانســه، اما کشــوری که برای شــما 
مناسب تر باشــد به نظرم آلمان است. 
تمام کشورهای اروپایی ترمی 4000یورو 
هزینه شهریه شان است اما آلمان رایگان. 
هزینــه کارهای پذیــرش 1500یورو 
می شود. 50درصد را قبل از شروع کار 
باید بدهید، 50درصد دیگــر را پس از 
انجام کار. اگر نتوانستم پذیرش بگیرم 
250یورو از پولتــان بابت حق الزحمه 
کسر می شــود. او در پاســخ به آدرس 
مراجعه، نشانی یک دارالترجمه در غرب 
تهران را  می دهد، البته درصورت توافق و 
ارائه مدارک برای ترجمه؛ »دفتر اصلی ما 
مشهد است، اما شما اگر قصدتان قرارداد 
بستن است به فلکه دوم صادقیه بیایید. 

آدرس را برایتان می فرستم.«
قرارداد ما 600یورو است و یکجا 

باید پرداختش کنید
اصفهان، پاســاژ »ن«، دارالترجمه 
»پ«. اگــر قصــد ادامــه تحصیل در 
اروپا را داشته باشــید و عضو گروه های 
تلگرامی، احتماال اسم آقای »الف« را زیاد 
شنیده اید. چیزی که بین متقاضیانش 

مشترک است پذیرش های مشروط و 
انگیزه نامه های تکراری اســت. همین 
دو عامل باعث شــده بیشتر کسانی که 
به خصوص از سفارت آلمان به اصطالح 
ریجکت شــده اند، از متقاضیان آقای 
»الف« باشند. آقای »الف« سابقه اش در 
این کار زیاد است و با یک جست وجوی 
ساده اینترنتی شماره دفتر او به دست 
می آیــد. آن طــرف خط زنــی جواب 
می دهد. اطالعات اولیــه را می گیرد و 
وقتی مطمئن می شود شــرایط الزم 
را دارید، شــما را به آقای »الف« وصل 
می کند. او با لحنی بی حوصله شــرایط 
را بازگو می کند؛ »قرارداد ما 600یورو 
است و یکجا باید پرداختش کنید. گفتید 
رشــته تحصیلی تان چیســت؟ علوم 
ارتباطات؟ یعنی چه رشته ای؟ مهندسی 
کامپیوتــر؟« او اصــال نمی دانــد چه 
پذیرشی برای این رشته باید گرفت ولی 
با خونسردی و اعتماد به نفس می گوید:» 
در این مدت که ما تالش می کنیم و وقت 
سفارت تان حاضر می شود زبان بخوانید 

تا پذیرشتان را آماده کنیم.«
مجوز نداریم اما این کار را می کنیم

او در توجیه نداشتن مجوز می گوید 
قانونی وجود ندارد که بگوید کار نکن؛ 
»مجوز نداریم اما ایــن کار را می کنیم. 
قراردادها هم در دفترمان ثبت می شود. 
هیچ کجای قانون نگفته اگر کسی آمد 
و به ما گفت برای مــن پذیرش بگیرید 
ما بگوییم نه پذیــرش نمی گیریم. ما 
کارمان ترجمه اســت و در کنارش این 
کار را هم انجام می دهیم«. پاسخ او برای 
اشــتباه احتمالی هم جالب است؛ »در 
طول قرارداد، شما خدماتی می گیرید 
و ما هم نمی توانیم در نهایت سفارت را 
تضمین کنیم. اگر پذیرش بگیرید ربطی 
به ســفارت ندارد، تالش ما بوده است. 
اگر پذیرش نگیرید، 50درصد قرارداد 
به شما برمی گردد.« او هرگونه نوشتن 
انگیزه نامه را هم دروغ می داند و می گوید 
اگر هم تا به  حال بوده برای کمک انجام 
شده و وظیفه ای نداشته اند ؛ »ما خدماتی 
برای سفارت ارائه نمی دهیم. کاری برای 
انگیزه نامه انجام نمی دهیم. این بحث 
اخالقی است.« آقای »الف« دیدن متن 
قــرارداد را به حضــور در دفتر اصفهان 
منوط می کند و در پاســخ به ارسال از 
طریق ایمیل یا شبکه های مجازی شماره 
موبایل غلطی می دهــد و تلفن را قطع 
می کند. آقای »ب« ساکن فرانکفورت 
آلمان است. پدرش موسسه ای غیرمجاز 
زده و بــه نمایندگــی از او، قراردادها را 
به اصطالح سروسامان می دهد. کارش 
فرستادن دانشــجو به اروپاست؛ البته 
از طریــق ویزای کاری هــم چند نفر را 
بالتکلیف گذاشته. در این بین مادرش 
هم تاجایی که می تواند از بین دوستان و 

آشنایان متقاضی جمع می کند.
چند سال است که بالتکلیفم

علی 25 ســاله اســت، هنرستان 
رفتــه و فــوق دیپلــم دارد. او یکی از 
مراجعه کنندگان آقای »ب« است و از 
طریق آقای »گ« کــه دفتر کارش در 
کوچه برلن )کوچه کنار سفارت آلمان( 
است، با او آشنا شده. افراد برای گرفتن 
وقت ســفارت به آقای »گ« مراجعه 
می کنند؛ »دو سال پیش با آقای »ب« 
قرارداد بستم. 60 درصد قرارداد، یعنی 
1800یورو را اول کار گرفت. به من گفت 
وقت سفارت ات شش ماهه می رسد، تا 
آن موقع مدرک زبان آلمانی ات را بگیر. 
مدرکم را گرفتم، انقضایش هم تمام شد، 
اما هنوز کاری برایم انجام نداده است.« 

علی با پدرش به دفتر موسسه ای که پدر 
آقای »ب« در تهــران راه اندازی کرده، 
مراجعه می کننــد، اما چیزی نصیبش 
نمی شــود؛ »با پدرم رفتیم موسسه ای 
که پدر آقای »ب« بــه نمایندگی از او 
راه اندازی کرده و کارها را انجام می دهد. 
نگهبان گفت آقای »ب« شبانه اسباب 
و اثاثیه را جمع کــرده و رفته. این حرف 
درست مثل آب یخی بود که روی سرمان 
ریختند. دیگر نه پــدرش و نه خودش 
جوابم را نمی دهند. پــول را که گرفته و 
معلوم نیست اصال کاری انجام داده یا نه، 

چند سال است که بالتکلیفم.«
رضا 24 ساله، ترم آخر کارشناسی 
تربیت بدنی، یکی دیگــر از متقاضیان 
اعزام دانشجویی اســت که آقای »ب« 
برایــش پرونده تشــکیل داده و پیگیر 
کارش است. مادر آقای »ب« با مادرش 
آشناست و به او گفته دست پسرش به 
جایی بند است و می تواند رضا را بدون 
ســربازی با گرفتن پذیرش دانشگاه به 
آلمان بفرســتد؛»روزی که قرارداد را 
امضا کردیم، یــورو 17هزارتومان بود. 
مبلغ قرارداد  3000 یورو بود و 60 درصد 
را گرفت. گفت اگر نتوانــد پول را پس 
می دهد، ما هم فکــر کردیم به هرحال 
با خانواده ما آشناســت و سرمان کاله 
نمی گذارد. به من گفت وقت سفارت را 
خودم باید بگیرم، من هم که بلد نیستم 
و فکر می کنم نکند خودم کاری انجام 
بدهم که اشتباه باشــد و به کل مشکل 
درست کنم. قرار است پاسپورت را بگیرم 
و شماره اش را به او بدهم. البته برای ادامه 
راه مشکل مالی دارم اما باید هر طور شده 

پول را جور کنم و به دستش برسانم.«
تعداد مؤسسات لغو مجوز شده و 

مؤسسات مجاز
خبرگزاری مهر آبان ماه گذشــته 
لیست تعداد مؤسسات لغو مجوز شده و 

مؤسسات مجاز را منتشر کرد. 
در این فهرســت 107 موسســه و 
شرکت لغو مجوز شــده اعزام دانشجو 
و 129 موسســه مجاز اعزام دانشــجو 
به خارج منتشر شــد. از فهرست 129 
موسسه مجاز اعزام دانشجو، زمان مجوز 
برخی از موسســات به اتمام رسیده که 
تمدید مجوز آنها در دست بررسی است. 
موسسات لغو مجوز شده اعزام دانشجو با 
توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچگونه 
فعالیت در خصوص اعزام دانشــجو از 
قبیل مشاوره، عقد قرارداد و... نخواهند 
داشــت. در هر حال دانشــجویانی که 
متقاضی هســتند باید حواس شان به 
این کالهبرداری ها باشــد و در جاهای 
مطمئن اقدام کنند. براساس لیستی که 
خردادماه 98 سازمان امور دانشجویان 
منتشر کرده، 119 موسســه مجاز به 
اعزام دانشــجو به خارج هستند. الزم 
دانشــجویانی که اقدام می کنند به این 

لیست حتما مراجعه کنند.

گزارش اختصاصی »توسعه ایرانی« از موسسه های اعزام دانشجو به خارج از کشور

»برایهمهکشورهایاروپاییپذیرشمیگیریم«!
این روزها تب تند مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور نه تنها کار موسسات مجاز را سکه نکرده، بلکه به افراد 

و موسسات غیرمجاز و فضای مجازی هم کشیده شده است. گروه های تلگرامی برای این کار درست شده و دانشجویانی 
را که متقاضی رفتن باشند، دور هم جمع می کند. در این گروه ها افرادی با اسم ها مختصر و ناقص فعالیت می کند که که از 

همان ابتدا می شود فهمید که کاسه ای زیر نیم کاسه است. خانم ب، آقای الف و...

شیوه کار این موسسات 
مشخص است؛ پذیرش ها 
یا از دانشگاه های نامعتبر 

گرفته می شود و یا مشروط به 
چیزی که عمدتا مدرک زبان 
است. متقاضی بنابر قرارداد 
پول را پرداخت می کند و در 

مرحله بعد که با مشکالت 
سفارت مواجه می شود، 

متوجه کالهی می شود که بر 
سرش رفته است
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