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از گوشه و کنار

وزارت علوم فروش صندلیهای پزشکی دانشگاهها را انکار و وزارت بهداشت تأیید میکند

حذف زودرس کنکور برای بعضیها!

آسو محمدی

این جنجال از دانشــگاه شــهید
بهشتی شروع شــد .هنوز یک هفته از
ماجرای بازداشــت دانشجوی قالبی
دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
نگذشته است که حاال وزارت بهداشت
و درمان از شناسایی  ۲۱۱دانشجوی
قالبی ۵،کارچاقکن و ۳نفر از کارکنان
متخلــف وزارت بهداشــت خبر داده
است .چندی پیش دو نماینده مجلس
نیز به ماجــرای تخلفات گســترده
صندلیفروشی در دانشگاهها واکنش
نشان داده بودند.
ماجرایدانشجویقالبی
شهیدبهشتیچهبود؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که سرهنگ
رضا صادقی ،رئیس کالنتری ولنجک
از دستگیری دختری که بدون شرکت
در کنکور و حتی ثبتنام در دانشــگاه
اقدام به حضور در کالسهای رشــته
دندانپزشــکی در دانشــگاه شهید
بهشــتی کرده بود ،خبــر داد .رئیس
کالنتری گفته بــود :متهم از وضعیت
مالی خوبی برخوردار است و به همین
دلیل نیز زمانی که دیگر دانشــجویان
از او درباره حضور و نحوه قبولیاش در
دانشگاه پرســیدهاند ،مدعی شده که
با پرداخت چندیــن میلیارد تومان به
دانشگاه امتیاز تحصیل در این رشته را
خریداری کرده است.
واکنشوزارتبهداشتبه
دانشجویمتقلب
به گزارش وبدا ،کیانوش جهانپور،
رئیس مرکــز اطالعرســانی وزارت
بهداشــت در واکنش به دســتگیری
دانشــجوی قالبی شــهید بهشتی
و مافیای کنکــور گفــت« :موضوع
دانشجویقالبیشهیدبهشتیازجنس
تخلفات انتقال به داخل نیســت ،فرد

مذکورعمالیکدانشجویقالبیاست
کهازسالگذشتهبهایندانشگاهرفتو
آمد و با برخی موسسات کنکور ارتباط
داشته،اینفردوامثالهمدراینتخلفات
قطعاتنهانیستند،متاسفانهفردمذکور
وامثالاوتحتعناوینمجعولرتبهبرتر
کنکورونخبهونابغهو...واردبرنامههای
تلویزیونیشدهوحلقهایازیکزنجیره
کالهبرداریهستند».
 ۲۱۱دانشجویپزشکیقالبی
دیگربهلیستاضافهشد
پــس از ماجــرای دانشــجوی
دندانپزشــکی ۳۰ ،شــهریور مــاه
پایگاه اطالعرســانی وزارت بهداشت
در اطالعیهای که از ســوی کیانوش
جهانپور ،رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت منتشر
شــده ،به جزئیات شناســایی ۲۱۱
دانشجوی قالبی دیگر و عوامل مربوط
به این تخلفات توســط این وزارتخانه
پرداخته اســت .جهانپور گفت« :به
دنبال تشــدید تحریمهــا و تغییرات
ناگهانی قیمت ارز و مشکالت به وجود
آمده برای دانشجویان ایرانی در حال
تحصیلدرخارجازکشور،سالگذشته
تســهیالتی برای انتقال این گروه از
دانشجویان به دانشــگاههای داخلی
صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند
اجرایی آن ،گزارشهایی نیز مبنی بر
بروز تخلف در این فرآیندها به وزارت
بهداشتواصلشد».
او گفــت« :بیــش از  ۸۰درصــد
دانشجویانایرانیشاغلبهتحصیلدر
خارج از کشور در رشتههای دکترای
حرفــهای گــروه پزشــکی تحصیل
میکردند که بیش از  ۶هزار و  ۶۰۰نفر
را شامل میشود و بیشترین آنها در
مجارستان،هندوستانروسیه ،قبرس
وبالروسبهتحصیلاشتغالداشتند».
موافقتباانتقال۱۳۰۰نفراز
دانشگاههایخارجبهداخل
مشاور وزیر بهداشــت تأکید کرد:

رئیس مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت
بهداشت :در رابطه با
صندلیفروشیدر
دانشگاهها تا امروز، ۲۱۱نفر،
حداقلپنجنفرکارچاقکن
خارج از مجموعه وزارت
بهداشت ۳۸،نفر از
دانشجویان ،سه نفر از
کارکنان متخلف وزارت
بهداشت ،یک آژانس
مسافرتیوپنجمدرسه
متخلف،شناساییشدهاند
«در سال  ،۹۶تعداد  ۶۲۴نفر متقاضی
انتقال از خارج به داخل کشــور بودند
درحالیکه این عدد در سال  ۱۳۹۷به
دنبال مشــکالت پدید آمده بر سر راه
انتقال ارز به دو هزار و  ۸۲۴نفر رسید،
از این میان یک هزار و  ۷۴۱نفر تا پایان
سال  ۹۷مصاحبه شده و با انتقال یک
هزار و  ۳۶۵نفر از آنها موافقت شــده
بود .همچنین در ســال  ۷۰۰ ۹۸نفر
مصاحبه شــده ۶۰۰ ،پرونــده نیز در
دست بررسی است و البته از مهرماه۹۸
پرونده ورودیهای سپتامبر ۲۰۱۸در
دست بررسی قرار میگیرد که تاکنون
بیشاز ۴۰۰نفرمتقاضیداشتهاست».
به گفته او« ،البته اصل موضوع انتقال
دانشجویان شــاغل به تحصیل خارج
به داخل موضوع جدیدی نیســت ،اما
از ابتدای ســال  ۲۰۱۹امکان انتقال
به داخل کشور با اطالعرسانی قبلی،
ممنوع شده اســت .در مورد شرایط
انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل
شدهکاهشحداقلواحدهایگذرانده
شده از ۷۲واحد به ۳۶واحد بوده و البته
شرطمصاحبهبهشروطقبلیانتقالبه
داخل افزوده شده است».

رئیس مرکــز روابــط عمومی و
اطالعرســانی وزارت بهداشت ،ادامه
داد« :در پــی گزارشهایــی مبنی بر
بروز برخی تخلفات در مســیر انتقال
دانشــجویان بــه داخــل و پیگیری
معاونت آموزشــی وزارت بهداشت،
چند ماه قبل ،با دستور وزیر بهداشت،
معاونت آموزشــی با همکاری مرکز
حراســت وزارت بهداشــت ،بررسی
جوانب موضوع ،احصا شد و شناسایی
موارد تخلف و متخلفیــن احتمالی و
آســیبهای موجود در فرآیند انتقال
و پذیرش که میتواند زمینهساز بروز
تخلف باشد را در دستور کار خود قرار
داد».
شناساییمتخلفان
درسطوحمختلف!
جهانپور افزود« :با مجوز دســتگاه
قضایی و همکاری ضابطین قضایی و
بازجویی از مظنونان ،تاکنون  ۲۱۱نفر
افراد در حال انتقال یا پذیرفتهشده که
با عناوین مختلف ازجمله ارائه مدارک
دیپلم متوســطه و پیشدانشگاهی
جعلی ،جعل مــدارک ورود و خروج
از کشــور ،جابجایی در ترتیب و ترتب
پذیرش و ...با همــکاری حداقل پنج
مدرســه و دبیرســتان متخلف ،یک
آژانس مســافرتی متخلف ،واسطهها
و متخلفــان دیگری که با ایــن افراد
همراهی داشــتهاند ،شناساییشده
و ضمن توقف روند پذیــرش یا ادامه
تحصیل آنها ،جهت برخورد قانونی
به دستگاه قضایی معرفیشدهاند ».او
گفت« :در این رابطه تا امروز ،حداقل
پنج نفر کارچاقکن خارج از مجموعه
وزارت بهداشــت و  ۳۸نفــر از همین
دانشــجویان که بهنوعی بــه داللی و
واسطهگریدراینرابطهمشغولبودند
و همچنین سه نفر از کارکنان متخلف
وزارت بهداشت ،یک آژانس مسافرتی
و پنج مدرســه ،شناساییشدهاند که
همگی جهت برخورد قانونی ،تحویل
مراجعقضاییشدند».
واکنشسخنگویدولتبهخرید
وفروشکرسیهایدانشگاه
در این میان سخنگوی دولت هم به
اینموضوعواکشنشانداد.بهگزارش
ایلنا ،علی ربیعی درباره خرید و فروش
کرسیهای دانشگاه گفت :اوال به هیچ
شکلی از طریق سازمان
ســنجش کســی وارد
دانشگاه نشده و اتفاقات
رخ داده از طریــق این ســازمان و
کنکور نبوده اســت« .یــک مورد در
 ۵سال گذشــته اقدام خالف صورت
گرفته که حراست در همان ابتدا جلو
آنراگرفتهاستوبااطمینانمیگویم
سازمان سنجش ما ســازمانی امین
است».
شرایطانتقالدانشجویان
پزشکیبهداخلکشورچهبود؟
براساس اطالعیه وزارت بهداشت

در  ۵ماه نخست سال برآورد شد

ورود  ۴میلیون و  ۱۰۰هزار
گردشگر خارجی به کشور
شرایط انتقال افراد از خارج به داخل،
عبارت اســت از کســب حد نصاب
معدل در مقاطــع مختلف تحصیلی،
شامل معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۶
و معدل پیشدانشگاهی حداقل ،۱۷
گذرانــدن حداقل  ۳۶واحد درســی
(طبق سرفصل دروس رشته مربوط
دردانشگاههایعلومپزشکیکشور)،با
حداقل معدل  ۱۵در دانشگاه خارجی
مورد تایید وزارت بهداشــت و شروع
به تحصیل در خارج از کشور در دوره
اصلی رشتههای علوم پزشکی تا قبل
از تیر.۱۳۹۷
قیمتصندلیپزشکیچند؟
گرچــه دانشــجوی قالبــی
دندانپزشــکی هفته قبل ادعا کرد
که در قبال پرداخت پول وارد رشــته
دندانپزشــکی و دانشــگاه شــده
اســت،اما پیش از آن محمود صادقی
نماینــده تهران در مجلس شــورای
اســامی در توئیتــی مدعی شــده
بود که «باندهای فــروش صندلی با
صداوسیما و مؤسسات آموزش کنکور
سروسریدارند ».اینعضوکمیسیون
آموزش مجلس شــورای اسالمی در
گفتوگویی که آذرمــاه  ۹۷با تابناک
داشــته ،با تایید صندلیفروشی در
دانشگاهها،گفتهبود«:ماگزارشهایی
داریم که تخلفات گستردهای در حال
انجام اســت و فروش صندلی در این
رشــته وجود دارد ،حتــی گزارشها
نشــان میدهد ،با افزایش نــرخ ارز،
قیمت این کرسیها نیز افزایش یافته
و هر صندلی پزشکی بین  ۴۰۰تا ۵۰۰
میلیون تومان به فروش میرسد .البته
فروش صندلی مختص کسانی که از
خارج بازگشتهاند ،نیست و به صورت
کلیاست».
وزیربهداشت:نتایجبهقوه
قضائیهارسالخواهدشد
بعد از انتشار اخبار مربوط به فروش
نجومیصندلیهایدانشگاههایعلوم
پزشکی ،سعید نمکی وزیر بهداشت
نیز سه روز پیش در توئیترش نوشت:
«تاکنون نتایج مهمــی در این زمینه
حاصل شده است و بزودی
به قوه قضائیه ارســال

وزیر علوم :ما پدیدهای
بهعنوان فروش صندلی در
دانشگاههایزیرمجموعه
خود نداریم ،چراکه این
موضوع جرم و تخلف
محسوبمیشودو
وقوع چنین پدیدهای در
زیرمجموعهماامکان
ندارد .اگر هم موردی در
اینزمینهمشاهدهشود
جرممتخلفان ازطریققوه
قضائیهقابلپیگیریاست

خواهدشد».نمکیدرادامهتوئیتخود
آورده است« :سه ماه قبل پس از مقابله
با اخاللگران در حوزه دارو ،دســتور
برخورد با جریانهای فساد در کنکور
پزشکیوفروشصندلیدانشگاهراهم
صادر کردم .عوامل قدرت و فساد در هر
سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه
خواهیمرفت».
وزیرعلوم:فروشصندلیدر
دانشگاههایدولتینداریم
هر چند که منصــور غالمی ،وزیر
علوم انکار میکند که چنین پدیدهای
دردانشگاههاوجودداردوسهروزپیش
به ایسنا گفته اســت« :ما پدیدهای به
عنوان فروش صندلی در دانشگاههای
زیر مجموعه خــود نداریم چراکه این
موضوعجرموتخلفمحسوبمیشود
و وقوع چنین پدیدهای در زیرمجموعه
ما امکان ندارد .اگر هم موردی در این
زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از
طریققوهقضائیهقابلپیگیریاست».
اما نکته اساســی این اســت که
وزارت بهداشت این مسئله را پذیرفته
است .با این حال در ســالهای اخیر
برخی موسســات در حوزه کنکور به
سوءاستفاده از تمایل دانشآموزان و
خانوادهها بــه موفقیت در این آزمون،
مشغولندوساالنهصدهامیلیاردتومان
از این راه درآمد کسب میکنند ،البته
امید است آموزش و پرورش ،آموزش
عالــی و نهادهای نظارتی بــرای این
بــازار کاذب ناســالم
چا ر ها ند یشــی
کنند و مســئوالن
و ناظران ســیما و
رسانه ملی نیز برای
این موسسات و این
پدیــده توجیهناپذیر
تبلیغ نکنند .البته این
موارد در حوزه وظایف،
مســئولیت مستقیم و
کارویژه وزارت بهداشت
ونظامسالمتنمیگنجد
و نهادهــای مســئول و
مســئوالن انتظامــی و
قضایی هم بایــد در این
زمینهواردعملشوند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گفت :در  ۵ماهه اول
 ۴میلیون ۱۰۰هزار گردشگر ورودی داشتیم به
همینتعدادهمگردشگریخروجیداشتیم.به
گزارش میزان ،ولی تیموری در نشست خبری
که به مناســبت روز جهانی گردشگری برگزار
شد ،اظهار کرد :به دنبال ساماندهی و توزیع سفر
در عرصه گردشگری هستیم ،اگر تعداد سفرها
به سمت سفرهایبرنامهریزی شدههدایت شود
این ســفرها میتواند از خط و مشیهای کشور
متاثر شود .تیموری افزود :در سال گذشته تعداد
ســفرهای خارجی کاهش یافت و دچار رکود
شدیم ،ولی هم اکنون در  ۵ماهه اول  ۴میلیون
 ۱۰۰هزار گردشــگر ورودی داشتیم به همین
تعداد هم گردشگری خروجی داشتیم .معاون
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری افزود :گردشگری ورودی
در کشــور کامال با تامین معاش و زندگی افراد
مشغول در این کار وابسته است و اگر گردشگر
ورودی کم شود ،شغل افراد داخل کشور در این
صنعت دچار رکود میشود.

تامین داروهای اساسی کشور
با وجود تحریمها

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به مهمترین سیاستهای کاری خود در حوزه دارو
گفت :با وجود آنکه مردممان مورد ســختترین
تحریمها قرار گرفتهاند ،اما خوشبختانه در تهیه
مواد اولیه دارویی و داروهای مورد نیازی که وارد
میکنیم ،مشــکل عمدهای در خدمترسانی به
مردم نداریم .به گزارش ایسنا ،سعید نمکی اظهار
کرد :اولین سیاســتی که در وزارت بهداشت آن
را دنبال میکنیم حمایت از تولید داخلی اســت؛
ما این سیاســت را به عنوان اصلیترین سیاست
ش میبریم و امیدوارم همه به
وزارت بهداشت پی 
ما کمک کنند .وی ادامه داد :در این راستا اقدامات
اصولی زیادی را دنبال میکنیم؛ اولین اقداممان
هموارســازی نظام بوروکراتیک کشور برای ثبت
و شــروع تولید در صنعت داروسازی کشور است.
بنده به همکارانم در سازمان غذا و دارو دستور اکید
دادهام که نباید پاسخ هیچ پروندهای بیش از یک
هفته به طول انجامد.

تعویق قانون حمایت از معلوالن
به خاطر 30هزار میلیارد تومان

یادداشت
ضرورت فراگیری مهارتهای گفتگو برای بهبود روابط عاطفی

میخواهم شنیده شوم اگر...
فائزه ناصح ،دکترای روانشناسی عمومی

بطور معمول فقط غرولند میکند؛ بدون آنکه
لحظهایدرنگکندکلماتراپشتسرهمردیف
میکندوموضوعاتبیربطوباربطازابتدایدوران
آشناییمان تا به امروز را پیش میکشد؛ انگار که
دعوای ما بر سر هر موضوعی که باشد فرقی برای
او ندارد ،مجددا همان حرف و حدیثهای نخنما
و تکراری را طوطیوار مطرح میکند .در حسرت
لحظهای هستم که سکوت اختیار کند تا مجالی
برای شنیده شدن حرفهای من نیز فراهم شود؛
یکبارنشدبگذاردمنهمبتوانمجمالتیرادرست
یا غلط بیان کنم؛ همیشــه او بوده که حرف زده و

من فقط سکوت کردهام و این سکوت ،به او قدرت
بیشــتری برای پیش بردن و به کرسی نشاندن
حرفهایش داده است .اینها عبارات و گویههای
بسیاریاززوجینیاستکهدرجلسهدرمانباخود
بههمراهمیآورند.شکایاتیکهدراغلبمواردباعث
سرکوباحساساتونادیدهانگاشتهشدنیکیاز
همسرانمیشود.ایناحساساتوعواطفتلنبار
شده بیکار نمینشینند و درنهایت در یک جایی
همچونآتشفشانفورانمیکنند.اینجاستکه
یکی دیگر از زوجین میگوید« :نمیدانم چرا به
یکبارهازاینروبهآنروشد؛همیشهفردیساکت
و صبور بود ولی مدتی است بسیار بداخالق شده و
دیگر با من مدارا نمیکند» .درواقع میتوان گفت
ارتباطضعیفونادرستوهمچنینعدمتوجهبه
نیازهاودرخواستهاییکدیگردرزمرهمهمترین

مشکالتی است که میتواند تنشها و مشاجرات
بســیاری را در روابط زوجین بوجود آورد .در هر
رابطه عاطفی چالشهای بســیاری وجود دارد
بطوریکهاجتبابازآنهاامریگریزناپذیرمیباشد؛
ناگفته نمانــد که وجود برخــی از این چالشها
نیز نشانهای از سالمت روابط زوجین به حساب
میآید .ازاینرو آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد
درنظرگرفتن مفاهیموصفاتیاستکهآگاهیاز
آنهامیتواندتاحدممکنتنشهاوسوتفاهمهارا
درروابطعاطفیتقلیلنماید.یکیازایناصولمهم
واساسی،درنظرگرفتنتفاوتهایمیانزنومرد
است .درواقعدانستنوآگاهشدنازاینتفاوتهاو
شناختابعادشخصیتیدراغلبمواردبهزوجین
کمک میکند تا از به بحران کشیده شدن روابط
عاطفیخویشجلوگیریبهعملآورند.
درواقع یکی از مسایل مهمی که ممکن است
ازعللاصلیجداییزوجینباشدوبهعبارتییک
ناتوانی مهم در روابط عاطفی آنان محسوب شود،
نرساندن پیغام و مفهوم اولیه در برقراری ارتباط

اســت که همان مهارت گفتگو نامیده میشود.
معموال زوجهــا حرف یکدیگر را میشــنوند اما
صحبتهــا را با ذهنیت و برداشــتهای ذهنی
خودتفسیرمیکنندکههمینمسالهمیتواندبه
راحتیچالشآفرینباشدوایناحساسرابوجود
آورد که شنیده و درک نمیشوند؛ درنهایت بحث
میان آنها باال میگیرد! یکی ممکن است حتاکی
و پردهدری کنــد و دیگری نیز ممکن اســت با
سکوت خویش نقش قربانی را بازی کند .ازاینرو
الزم است بدانید زبان زنان با زبان مردان متفاوت
است و اگر افراد منظور یکدیگر را اشتباه متوجه
شوند و از دیدگاه خود تفسیر نمایند با مشکالت
عدیدهای روبرو میشــوند .بنابراین ضروریست
که هر یک از زوجین برای بدست آوردن مهارت
گفتگو به تفاوت شــخصیتی یکدیگر مشــرف
باشند.ضرورتفراگیریمهارتگفتگوشاهکلید
بهبودروابطعاطفیتلقیمیشود،زیرااگریکیاز
زوجینازمهارتگفتگوبویینبردهباشد،میتواند
شــیرینترین جمالت را هم با بیانی مطرح کند

که نه تنها شیرینی و زیبایی خود را از دست دهد
بلکه کالمی آزار دهنده نیز قلمداد شــود .ازاینرو
به زوجین توصیه میشــود اشتباهات خود را در
روابطشان بشناســند و در گفتگوها و مکالمات
خودبرایآنکهدربازیبرداشتهایذهنیگرفتار
نشوند از طرف مقابل بخواهند که منظور خود را
بطور شــفاف توضیح داده و یا به او بازخورد دهد.
یعنیاینکهصحبتاووبرداشتخودرابهویبگوید
تا اگر صحیح اســت آن را تایید کند و اگر اشتباه
اســت آن را اصالح نماید .البته باید خاطرنشان
کرد یکی دیگر از اشتباهات رایج که به تنشهای
میان زوجین دامن میزند آن است که هیچ یک
از زوجین دربــاره ناراحتیهــا و نارضایتیهای
خویشبادیگریبهگفتگونمینشیندوآنمساله
ناراحتکننده را آنقدر تحمل میکند که ناگهان
همچون آشفشــانی در حال فوران ،دچار انفجار
روانی میشــود؛ که البته پیش گرفتن این رفتار
جزبهوجودآوردنیکبحرانبزرگدرآیندههیچ
نتیجهایدیگربدنبالندارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :سال
گذشته برآورد شــد که اجرای قانون حمایت
از حقوق افراد معلول 12هــزار و  500میلیارد
تومان نیاز دارد درحال حاضــر برای اجرای آن
ســاالنه به 30هزار میلیارد تومان نیاز است .به
گزارش اعتمادآنالین وحیــد قبادیدانا افزود:
مبلغی که در بودجه 98برای اجرای آن آمده هزار
و 100میلیارد تومان است که در تالش هستیم
تخصیصپیداکند.درنخستینجلسههماهنگی
اجرای قانون حمایــت از حقوق افــراد دارای
معلولیت که روز دوشنبه برگزار شد ،مطرح شد
کهیارانههاییکهازدهکهایاصدکهایفوقانی
حذف میشــود به اجرای مفاد قانون حمایت از
افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و مسئوالن
ذیربطنیزبهآنتاکیدکردندکهامیدواریمعملی
و اجرا هم شود.

