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در ۵ ماه نخست سال برآورد شد
ورود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 
گردشگر خارجی به کشور

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: در ۵ ماهه اول 
۴ میلیون ۱۰۰ هزار گردشگر ورودی داشتیم به 
همین تعداد هم گردشگری خروجی داشتیم. 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 سفر ها 
به سمت سفر های برنامه ریزی شده هدایت شود 
این ســفر ها می تواند از خط و مشی های کشور 
متاثر شود. تیموری افزود: در سال گذشته تعداد 
ســفر های خارجی کاهش یافت و دچار رکود 
شدیم، ولی هم اکنون در ۵ ماهه اول ۴ میلیون 
۱۰۰ هزار 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 می شود.
    

 تامین داروهای اساسی کشور 
با وجود تحریم ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به مهم ترین سیاست های کاری خود در حوزه دارو 
گفت: با وجود آنکه مردم مان مورد ســخت ترین 
تحریم ها قرار گرفته اند، اما خوشبختانه در تهیه 
مواد اولیه دارویی و داروهای مورد نیازی که وارد 
می کنیم، مشــکل عمده ای در خدمت رسانی به 
مردم نداریم. به گزارش ایسنا، سعید نمکی اظهار 
کرد: اولین سیاســتی که در وزارت بهداشت آن 
را دنبال می کنیم حمایت از تولید داخلی اســت؛ 
ما این سیاســت را به عنوان اصلی ترین سیاست 
وزارت بهداشت پیش  می بریم و امیدوارم همه به 
ما کمک کنند. وی ادامه داد: در این راستا اقدامات 
اصولی زیادی را دنبال می کنیم؛ اولین اقدام مان 
هموارســازی نظام بوروکراتیک کشور برای ثبت 
و شــروع تولید در صنعت داروسازی کشور است. 
بنده به همکارانم در سازمان غذا و دارو دستور اکید 
داده ام که نباید پاسخ هیچ پرونده ای بیش از یک 

هفته به طول انجامد.
    

تعویق قانون حمایت از معلوالن 
به خاطر3۰  هزار میلیارد تومان

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سال 
گذشته برآورد شــد که اجرای قانون حمایت 
از حقوق افراد معلول ۱2هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد درحال حاضــر برای اجرای آن 
ســاالنه به 3۰هزار میلیارد تومان نیاز است. به 
گزارش اعتمادآنالین وحیــد قبادی دانا افزود: 
مبلغی که در بودجه98 برای اجرای آن آمده هزار 
و ۱۰۰میلیارد تومان است که در تالش هستیم 
تخصیص پیدا کند. در نخستین جلسه هماهنگی 
اجرای قانون حمایــت از حقوق افــراد دارای 
معلولیت که روز دوشنبه برگزار شد، مطرح شد 
که یارانه هایی که از دهک ها یا صدک های فوقانی 
حذف می شــود به اجرای مفاد قانون حمایت از 
افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و مسئوالن 
ذیربط نیز به آن تاکید کردند که امیدواریم عملی 

و اجرا هم شود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

این جنجال از دانشــگاه شــهید 
بهشتی شروع شــد. هنوز یک هفته از 
ماجرای بازداشــت دانشجوی قالبی 
دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
نگذشته است که حاال وزارت بهداشت 
و درمان از شناسایی 2۱۱ دانشجوی 
قالبی، ۵ کارچاق کن و 3 نفر از کارکنان 
متخلــف وزارت بهداشــت خبر داده 
است. چندی پیش دو نماینده مجلس 
نیز به ماجــرای تخلفات گســترده 
صندلی فروشی در دانشگاه ها واکنش 

نشان داده بودند.
 ماجرای دانشجوی قالبی 

شهید بهشتی چه بود؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که سرهنگ 
رضا صادقی، رئیس کالنتری ولنجک 
از دستگیری دختری که بدون شرکت 
در کنکور و حتی ثبت نام در دانشــگاه 
اقدام به حضور در کالس های رشــته 
دندان پزشــکی 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 قبولی اش در 
دانشگاه پرســیده اند، مدعی شده که 
با پرداخت چندیــن میلیارد تومان به 
دانشگاه امتیاز تحصیل در این رشته را 

خریداری کرده است.
واکنش وزارت بهداشت به 

دانشجوی متقلب 
به گزارش وب دا، کیانوش جهانپور، 
رئیس مرکــز اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت در واکنش به دســتگیری 
دانشــجوی قالبی شــهید بهشتی 
و مافیای کنکــور گفــت: »موضوع 
دانشجوی قالبی شهید بهشتی از جنس 
تخلفات انتقال به داخل نیســت، فرد 

مذکور عمال یک دانشجوی قالبی است 
که از سال گذشته به این دانشگاه رفت و 
آمد و با برخی موسسات کنکور ارتباط 
داشته، این فرد و امثالهم در این تخلفات 
قطعا تنها نیستند، متاسفانه فرد مذکور 
و امثال او تحت عناوین مجعول رتبه برتر 
کنکور و نخبه و نابغه و ... وارد برنامه های 
تلویزیونی شده و حلقه ای از یک زنجیره 

کالهبرداری هستند.«
۲۱۱ دانشجوی پزشکی قالبی 

دیگر به لیست اضافه شد
پــس از ماجــرای دانشــجوی 
دندان پزشــکی، 3۰ شــهریور مــاه 
پایگاه اطالع رســانی وزارت بهداشت 
در اطالعیه ای که از ســوی کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت منتشر 
شــده، به جزئیات شناســایی 2۱۱ 
دانشجوی قالبی دیگر و عوامل مربوط 
به این تخلفات توســط این وزارتخانه 
پرداخته اســت. جهانپور گفت: »به 
دنبال تشــدید تحریم هــا و تغییرات 
ناگهانی قیمت ارز و مشکالت به وجود 
آمده برای دانشجویان ایرانی در حال 
تحصیل در خارج از کشور، سال گذشته 
تســهیالتی برای انتقال این گروه از 
دانشجویان به دانشــگاه های داخلی 
صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند 
اجرایی آن، گزارش هایی نیز مبنی بر 
بروز تخلف در این فرآیندها به وزارت 

بهداشت واصل شد.« 
او گفــت: »بیــش از 8۰ درصــد 
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در 
خارج از کشور در رشته های دکترای 
حرفــه ای گــروه پزشــکی تحصیل 
می کردند که بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر 
را شامل می شود و بیشترین آن ها در 
مجارستان، هندوستان روسیه، قبرس 
و بالروس به تحصیل اشتغال داشتند.«

موافقت با انتقال ۱۳۰۰نفر از 
دانشگاه های خارج به داخل

مشاور وزیر بهداشــت تأکید کرد: 

»در سال 9۶، تعداد ۶2۴ نفر متقاضی 
انتقال از خارج به داخل کشــور بودند 
درحالی که این عدد در سال ۱39۷ به 
دنبال مشــکالت پدید آمده بر سر راه 
انتقال ارز به دو هزار و 82۴ نفر رسید، 
از این میان یک هزار و ۷۴۱ نفر تا پایان 
سال 9۷ مصاحبه شده و با انتقال یک 
هزار و 3۶۵ نفر از آن ها موافقت شــده 
بود. همچنین در ســال 98 ۷۰۰ نفر 
مصاحبه شــده، ۶۰۰ پرونــده نیز در 
دست بررسی است و البته از مهرماه 98 
پرونده ورودی های سپتامبر 2۰۱8 در 
دست بررسی قرار می گیرد که تاکنون 
بیش از ۴۰۰ نفر متقاضی داشته است.« 
به گفته او، »البته اصل موضوع انتقال 
دانشجویان شــاغل به تحصیل خارج 
به داخل موضوع جدیدی نیســت، اما 
از ابتدای ســال 2۰۱9 امکان انتقال 
به داخل کشور با اطالع رسانی قبلی، 
ممنوع شده اســت. در مورد شرایط 
انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل 
شده کاهش حداقل واحدهای گذرانده 
شده از ۷2 واحد به 3۶ واحد بوده و البته 
شرط مصاحبه به شروط قبلی انتقال به 

داخل افزوده شده است.«

رئیس مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت، ادامه 
داد: »در پــی گزارش هایــی 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 
آســیب های موجود در فرآیند انتقال 
و پذیرش که می تواند زمینه ساز بروز 
تخلف باشد را در دستور کار خود قرار 

داد.«
 شناسایی متخلفان 
در سطوح مختلف!

جهانپور افزود: »با مجوز دســتگاه 
قضایی و همکاری ضابطین قضایی و 
بازجویی از مظنونان، تاکنون 2۱۱ نفر 
افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که 
با عناوین مختلف ازجمله ارائه مدارک 
دیپلم متوســطه و پیش دانشگاهی 
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، واسطه ها 
و متخلفــان دیگری که با ایــن افراد 
همراهی داشــته اند، شناسایی شده 
و ضمن توقف روند پذیــرش یا ادامه 
تحصیل آن ها، جهت برخورد قانونی 
به دستگاه قضایی معرفی شده اند.« او 
گفت: »در این رابطه تا امروز، حداقل 
پنج نفر کارچاق کن خارج از مجموعه 
وزارت بهداشــت و 38 نفــر از همین 
دانشــجویان که به نوعی بــه داللی و 
واسطه گری در این رابطه مشغول بودند 
و همچنین سه نفر از کارکنان متخلف 
وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی 
و پنج مدرســه، شناسایی شده اند که 
همگی جهت برخورد قانونی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.«
واکنش سخنگوی دولت به خرید 

و فروش کرسی های دانشگاه
در این میان سخنگوی دولت هم به 
این موضوع واکش نشان داد. به گزارش 
ایلنا، علی ربیعی درباره خرید و فروش 
کرسی های 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 
۵ سال گذشــته اقدام خالف صورت 
گرفته که حراست در همان ابتدا جلو 
آن را گرفته است و با اطمینان می گویم 
سازمان سنجش ما ســازمانی امین 

است.« 
شرایط انتقال دانشجویان 

پزشکی به داخل کشور چه بود؟
براساس اطالعیه وزارت بهداشت 

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 پیش دانشگاهی حداقل ۱۷، 
گذرانــدن حداقل 3۶ واحد درســی 
)طبق سرفصل دروس رشته مربوط 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور(، با 
حداقل معدل ۱۵ در دانشگاه خارجی 
مورد تایید وزارت بهداشــت و شروع 
به تحصیل در خارج از کشور در دوره 
اصلی رشته های علوم پزشکی تا قبل 

از تیر ۱39۷.
قیمت صندلی پزشکی چند؟

نشــجوی قالبــی  گرچــه دا
دندان پزشــکی هفته قبل ادعا کرد 
که در قبال پرداخت پول وارد رشــته 
دندان پزشــکی و دانشــگاه شــده 
اســت،اما پیش از آن محمود صادقی 
نماینــده تهران در مجلس شــورای 
اســالمی در توئیتــی مدعی شــده 
بود که »باند های فــروش صندلی با 
صداوسیما و مؤسسات آموزش کنکور 
سروسری دارند.« این عضو کمیسیون 
آموزش مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگویی که آذرمــاه 9۷ با تابناک 
داشــته، با تایید صندلی فروشی در 
دانشگاه ها، گفته بود: »ما گزارش هایی 
داریم که تخلفات گسترده ای در حال 
انجام اســت و فروش صندلی در این 
رشــته وجود دارد، حتــی گزارش ها 
نشــان می دهد، با افزایش نــرخ ارز، 
قیمت این کرسی ها نیز افزایش یافته 
و هر صندلی پزشکی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد. البته 
فروش صندلی مختص کسانی که از 
خارج بازگشته اند، نیست و به صورت 

کلی است.«
وزیر بهداشت: نتایج به قوه 
قضائیه ارسال خواهد شد

بعد از انتشار اخبار مربوط به فروش 
نجومی صندلی های دانشگاه های علوم 
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 

خواهد شد.« نمکی در ادامه توئیت خود 
آورده است: »سه ماه قبل پس از مقابله 
با اخالل گران در حوزه دارو، دســتور 
برخورد با جریان های فساد در کنکور 
پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم 
صادر کردم. عوامل قدرت و فساد در هر 
سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه 

خواهیم رفت.«
وزیر علوم: فروش صندلی در 

دانشگاه های دولتی نداریم
هر چند که منصــور غالمی، وزیر 
علوم انکار می کند که چنین پدیده ای 
در دانشگاه ها وجود دارد و سه روز پیش 
به ایسنا گفته اســت: »ما پدیده ای به 
عنوان فروش صندلی در دانشگاه های 
زیر مجموعه خــود نداریم چراکه این 
موضوع جرم و تخلف محسوب می شود 
و وقوع چنین پدیده ای در زیرمجموعه 
ما امکان ندارد. اگر هم موردی در این 
زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از 
طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.«

اما نکته اساســی این اســت که 
وزارت بهداشت این مسئله را پذیرفته 
است. با این حال در ســال های اخیر 
برخی موسســات در حوزه کنکور به 
سوءاستفاده از تمایل دانش آموزان و 
خانواده ها بــه موفقیت در این آزمون، 
مشغولند و ساالنه صد ها میلیارد تومان 
از این راه درآمد کسب می کنند، البته 
امید است آموزش و پرورش، آموزش 
عالــی و نهاد های نظارتی بــرای این 
بــازار کاذب ناســالم 
یشــی  ند ه ا ر چا
کنند و مســئوالن 
و ناظران ســیما و 
رسانه ملی نیز برای 
این موسسات و این 
پدیــده توجیه ناپذیر 
تبلیغ نکنند. البته این 
موارد در حوزه وظایف، 
مســئولیت مستقیم و 
کارویژه وزارت بهداشت 
و نظام سالمت نمی گنجد 
و نهاد هــای مســئول و 
مســئوالن انتظامــی و 
قضایی هم بایــد در این 

زمینه وارد عمل شوند.

وزارت علوم فروش صندلی های پزشکی دانشگاه ها را انکار و وزارت بهداشت تأیید می کند

حذفزودرسکنکوربرایبعضیها!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بطور معمول فقط غرولند می کند؛ بدون آنکه 
لحظه ای درنگ کند کلمات را پشت سر هم ردیف 
می کند و موضوعات بی ربط و با ربط از ابتدای دوران 
آشنایی مان تا به امروز را پیش می کشد؛ انگار که 
دعوای ما بر سر هر موضوعی که باشد فرقی برای 
او ندارد، مجددا همان حرف و حدیث های نخ نما 
و تکراری را طوطی وار مطرح می کند. در حسرت 
لحظه ای هستم که سکوت اختیار کند تا مجالی 
برای شنیده شدن حرف های من نیز فراهم شود؛ 
یکبار نشد بگذارد من هم بتوانم جمالتی را درست 
یا غلط بیان کنم؛ همیشــه او بوده که حرف زده و 

من فقط سکوت کرده ام و این سکوت، به او قدرت 
بیشــتری برای پیش بردن و به کرسی نشاندن 
حرف هایش داده است. این ها عبارات و گویه های 
بسیاری از زوجینی است که در جلسه درمان با خود 
به همراه می آورند. شکایاتی که در اغلب موارد باعث 
سرکوب احساسات و نادیده انگاشته شدن یکی از 
همسران می شود. این احساسات و عواطف تلنبار 
شده بی کار نمی نشینند و در نهایت در یک جایی 
همچون آتشفشان فوران می کنند. اینجاست که 
یکی دیگر از زوجین می گوید: »نمی دانم چرا به 
یکباره از این رو به آن رو شد؛ همیشه فردی ساکت 
و صبور بود ولی مدتی است بسیار بداخالق شده و 
دیگر با من مدارا نمی کند«. درواقع می توان گفت 
ارتباط ضعیف و نادرست و همچنین عدم توجه به 
نیاز ها و درخواست های یکدیگر در زمره مهمترین 

مشکالتی است که می تواند تنش ها و مشاجرات 
بســیاری را در روابط زوجین بوجود آورد.  در هر 
رابطه عاطفی چالش های بســیاری وجود دارد 
بطوریکه اجتباب از آنها امری گریز ناپذیر می باشد؛ 
ناگفته نمانــد که وجود برخــی از این چالش ها 
نیز نشانه ای از سالمت روابط زوجین به حساب 
می آید. از اینرو آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد 
درنظر گرفتن مفاهیم و صفاتی است که آگاهی از 
آنها می تواند تا حد ممکن تنش ها و سو تفاهم ها را 
در روابط عاطفی تقلیل نماید. یکی از این اصول مهم 
و اساسی، درنظر گرفتن تفاوت های میان زن و مرد 
است.  در واقع دانستن و آگاه شدن از این تفاوت ها و 
شناخت ابعاد شخصیتی در اغلب موارد به زوجین 
کمک می کند تا از به بحران کشیده شدن روابط 

عاطفی خویش جلوگیری به عمل آورند.
در واقع یکی از مسایل مهمی که ممکن است 
از علل اصلی جدایی زوجین باشد و به عبارتی یک 
ناتوانی مهم در روابط عاطفی آنان محسوب شود، 
نرساندن پیغام و مفهوم اولیه در برقراری ارتباط 

اســت که همان مهارت گفتگو نامیده می شود. 
معموال زوج هــا حرف یکدیگر را می شــنوند اما 
صحبت هــا را با ذهنیت و برداشــت های ذهنی 
خود تفسیر می کنند که همین مساله می تواند به 
راحتی چالش آفرین باشد و این احساس را بوجود 
آورد که شنیده و درک نمی شوند؛ درنهایت بحث 
میان آنها باال می  گیرد! یکی ممکن است حتاکی 
و پرده دری کنــد و دیگری نیز ممکن اســت با 
سکوت خویش نقش قربانی را بازی کند. از اینرو 
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 
عدیده ای روبرو می شــوند. بنابراین ضروریست 
که هر یک از زوجین برای بدست آوردن مهارت 
گفتگو به تفاوت شــخصیتی یکدیگر مشــرف 
باشند. ضرورت فراگیری مهارت گفتگو شاه کلید 
بهبود روابط عاطفی تلقی می شود، زیرا اگر یکی از 
زوجین از مهارت گفتگو بویی نبرده باشد، می تواند 
شــیرین ترین 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. از اینرو 
به زوجین توصیه می شــود اشتباهات خود را در 
روابط شان بشناســند و در گفتگو ها و مکالمات 
خود برای آنکه در بازی برداشت های ذهنی گرفتار 
نشوند از طرف مقابل بخواهند که منظور خود را 
بطور شــفاف توضیح داده و یا به او بازخورد دهد. 
یعنی اینکه صحبت او و برداشت خود را به وی بگوید 
تا اگر صحیح اســت آن را تایید کند و اگر اشتباه 
اســت آن را اصالح نماید. البته باید خاطر نشان 
کرد یکی دیگر از اشتباهات رایج که به تنش های 
میان زوجین دامن می زند آن است که هیچ یک 
از زوجین دربــاره ناراحتی هــا و نارضایتی های 
خویش با دیگری به گفتگو نمی نشیند و آن مساله 
ناراحت کننده را آنقدر تحمل می کند که ناگهان 
همچون آشفشــانی در حال فوران، دچار انفجار 
روانی می شــود؛ که البته پیش گرفتن این رفتار 
جز به وجود آوردن یک بحران بزرگ در آینده هیچ 

نتیجه ای دیگر بدنبال ندارد.

ضرورت فراگیری مهارت های گفتگو برای بهبود روابط عاطفی

 می خواهم شنیده شوم اگر...

وزیر علوم: ما پدیده ای 
به عنوان فروش صندلی در 
دانشگاه های زیرمجموعه 

خود نداریم، چراکه این 
موضوع جرم و تخلف 

محسوب می شود و 
وقوع چنین پدیده ای در 

زیرمجموعه ما امکان 
ندارد. اگر هم موردی در 
این زمینه مشاهده شود 

جرم متخلفان از طریق قوه 
قضائیه قابل پیگیری است

رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت: در رابطه با 

صندلی فروشی در 
دانشگاه ها تا امروز، ۲۱۱ نفر، 
حداقل پنج نفر کارچاق کن 

خارج از مجموعه وزارت 
بهداشت، ۳۸ نفر از 

دانشجویان، سه نفر از 
کارکنان متخلف وزارت 

بهداشت، یک آژانس 
مسافرتی و پنج مدرسه 

متخلف، شناسایی شده اند
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