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بهزیستی هزینه تحصیل فرزند 
معلوالن را پرداخت می کند

رئیس سازمان بهزیســتی کشور گفت: هزینه 
تحصیل فرزندان تحت تکفل افراد دارای معلولیت 
در مراکز آمــوزش عالی غیردولتــی از این پس از 
سوی بهزیستی پرداخت می شــود. وحید قبادی 
دانا در گفت و گو بــا ایرنا افــزود: همچنین طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده از این به بعد کمک 
هزینه تحصیلی برای مددجویان پذیرفته شده در 
دانشــگاه های دولتی یا بورسیه برای نخستین بار 
پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
از تشکیل مجمع خیرین حامی افراد دارای معلولیت 
خبر داد و گفت: این مجمع با تکیه بر خیررســانی 
جامعه افراد دارای معلولیت در استان های مختلف 
شکل می گیرد. قبادی دانا افزود: برای تشکیل این 
مجمع، همایشی نیز برگزار شده که صفر تا صد این 
همایش از جمله تمام هزینه ها توسط خیرین انجام 
شده است. وی خاطرنشــان کرد: اولین اقدام این 
مجمع نیز بحث بررســی کمک به ساخت مسکن 
معلوالن با تکیه بر تکمیل مسکن خانواده های دارای 

دو معلول خواهد بود.
    

 اعطای وام کم بهره 
به معتادان بهبودیافته

استاندار تهران از اعطای وام کم بهره به معتادان 
بهبود یافته و کارفرمایانی که برای معتادان بهبود یافته 
شغل فراهم کنند، خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، 
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان تهران که ظهر امروز با حضور 
نمایندگان سازمان های مختلف در محل استانداری 
تهران برگزار شد، گفت: بعد از اینکه وزارت بهداشت 
اعالم عدم همکاری در خصوص مراکــز ماده 16 را 
کرد، ما نظرمان این بود که یک دستگاه متولی تولیت 
هماهنگی این مراکز را بر عهده بگیرد و قرار شد تولیت 
آسیب های اجتماعی و معضالت اجتماعی بر عهده 
سازمان بهزیستی باشد. وی ادامه داد: هر معتادی که 
بتواند مراحل درمان را سپری کرده و دوباره به جامعه 
بازگردد چنانچه برای اشتغال به وام نیاز داشته باشد ما 
به فرمانداران دستور داده ایم که با آنها و یا کارفرمایی 
که به این بهبودیافتگان اشتغال فراهم کند وام چهار 

درصد در نظر بگیرند.
    

 »خالکوبی« مشهود 
مانع صدور گواهینامه

رییس دایره آموزش همگانی پلیس راهور فاتب 
گفت: خالکوبی های مشهود و نامتعارف افراد، مانع 
از صدور گواهینامه برای فرد متقاضی می شود. به 
گزارش ایسنا، سرهنگ موسوی پناه  گفت: چنانچه 
فردی خالکوبی های مشهود و نامتعارف و خودزنی 
بر تن داشــته باشــد، باید از نظر احتمال به برخی 
اختالالت روانی تاثیرگذار در رانندگی، مورد بررسی 
و ارزیابی روانشناسان قرار گیرد. موسوی پناه افزود: 
پس از بررسی و ارزیابی روانشناسان، چنانچه فرد 
متقاضی صدور گواهینامه موفق به گذراندن صحیح 
ارزیابی ها و بررسی ها شد، می تواند گواهینامه خود را 

با تایید روانشناسان دریافت کند. 
    

نبود پایش تحصیلی و سرزمینی، 
مشکل اساسی اشتغال جوانان

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
گفت: یکی از مهم  ترین مشــکالت حوزه اشتغال 
نبود پایش های تحصیلی و مشــخص نبودن نیاز 
استان ها است. محمد مهدی تندگویان در گفتگو 
با مهر، بیان اینکه امروزه اشتغال یکی از مهم ترین 
موانع ازدواج جوانان اســت، گفت: دالیل کاهش 
ازدواج در سال های اخیر، مشکالت اقتصادی و به 
ویژه چالش های فرهنگی است. در میان مشکالت 
اقتصادی نیز موضوع نبود شــغل، و امنیت شغلی 
تاثیر بسیار زیادی بر روی تشکیل خانواده گذاشته 
است. تندگویان با اشــاره بر دالیل مشکالت حوزه 
اشــتغال تصریح کرد: یکی از مشکالت اساسی در 
حوزه اشتغال نبود آمایش سرزمینی در سطح کشور 
است. در واقع جوانی که در یک روستا قصد شروع به 
کار را داشته باشد، هیچ الگویی برای پیشنهاد مدل 
کاری به او وجود ندارد. یعنی پایشــی که نیازها و 

ظرفیت های یک استان را نشان دهد، وجود ندارد.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»دیــوان عدالــت اداری، رئیس 
دانشــگاه تربیت مدرس را به انفصال 
از خدمت محکوم کرد.« برای جامعه 
علمی کشور خبری تکان دهنده بود. 
این حکم به دلیل مخالفت محمدتقی 
احمدی با بورســیه های غیرقانونی 
و استخدام »سارا دانشــجو«؛ فرزند 
کامران، وزیر علوم دولت احمدی نژاد، 
صادر شده اســت. این درحالی است 
که او با حکم قاضی عضو هیات علمی 
تربیت مدرس شــده  و مشغول  به  کار 
است.  شنیده ها حاکی از آن است که 
سارا دانشــجو در دوران دانشجویی و 
بدون طی کردن روند قانونی، بورسیه 
دانشگاه تربیت مدرس شد. اما ماجرا 

چیست؟
خــرداد 1۳۹۳ بــود. اولیــن بار 
مجتبی صدیقی، معــاون وقت وزیر 
علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 
در یک نشست خبری مدعی تخلف 
بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی بورسیه شد. 
بورسیه های غیرقانونی مسئله ای بود  
که سه ماه بعد اســتیضاح و عزل رضا 
فرجی دانا، وزیر وقت علوم دولت اول 
روحانی را در پی داشت. این نخستین 
استیضاح وزرای دولت یازدهم بود که 

در مرداد 1۳۹۳ اتفاق افتاد.
 همه این سه هزار نفر 
که تخلف نکرده اند

صدیقی گفته بــود: 1۸۸۴ مورد 
تبدیــل بــورس خــارج بــه داخل 
شــدند. از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل 
کارشناســی زیر 1۴ داشتند. معدل 
کارشناسی ارشــد ۳۰۵ نفر از تبدیل 

به داخل کنندگان زیر 16 بوده  است. 
در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به 
عنوان معدل ذکر نشــده است. شرط 
سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت 
نشده اســت. 1۸۳ نفر هم در پرونده 
خود سند محضری برای تعهد خدمت 
نســپرده اند. اگرچه حتی رضا فرجی 
دانا در جلســه اســتیضاح خود این 
موضوع را صریحاً رد کرد و گفت: »لفظ 
تخلف ۳۰۰۰ تــا را نگویید زیرا همه 
این سه هزار نفر که تخلف نکرده اند، 
بلکه در این تعــداد تخلفاتی صورت 
گرفته کــه ما با هر تخلفــی قاطعانه 
برخورد می کنیم.« یک ســال پس از 
اتهام وارده و پس از بررســی هایی که 
توسط کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی صورت گرفت، محمد 
پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ 
طی نامه ای به وزارت علوم به صورت 
رسمی اعالم کرد که بجز ۳6 مورد که 
مندرجات خود را خــالف واقع درج 
کرده اند، سایر بورسیه های اعطا شده 

قانونی و طبق روال بورسیه است.
بورسیه و ما ادراک البورسیه!

در ادامه در دوم آبــان ۹۳ وزارت 
علوم، تحقیقــات و فنــاوری ایران 
با انتشــار اطالعیــه ای از لغو بورس 
دکترای ۸۴۰ نفر خبــر داده و اعالم 
کرده کــه احتمال لغو بــورس هزار 
۲۴1 نفــر دیگر نیز وجــود دارد. لغو 
بورسیه به این معنی است که آن ها باید 
هزینه تحصیل در دانشگاه را خودشان 
بپردازند و پولی هم که تاکنون از محل 
بورســیه گرفته اند را بــه دولت پس 
بدهند. روابط عمومــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با انتشار گزارش 
مفصلی در این بــاره، تأکید کرده که 

اگر این تعداد تا بهمــن ماه نتوانند از 
دانشگاه ها »اعالم نیاز« برای عضویت 
در هیئت علمی دانشگاه را بگیرند باید 
»با هزینه شــخصی« ادامه تحصیل 

دهند.
»آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم 
و ایشان شروع به کار کرد که بورسیه 
و مــا ادراک البورســیه.« این جمله 
واکنشی بود که حســن روحانی 1۵ 
مهر ســال 1۳۹۳ در مراســم شروع 
ســال تحصیلی دانشــگاه ها گفت و 
به یکــی از جنجالی ترین موضوعات 
سال های اخیر ســمت و سویی دیگر 
داد چراکه استیضاح فرجی دانا یکی 
از وزرای محبوب خود را نتیجه ورود 
وزارتخانه علوم به موضوع بورسیه ها 
دانست.  پس از آن هم محمد فرهادی، 
وزیرعلوم دولت روحانی در سال ۹۴ 
در این باره اظهار کرد: »این داستان 
به ۳۰۰۰ بورســیه غیرقانونی ختم 
نمی شــود، بلکــه 6۰۰۰ بورســیه 
بی مشــکل نیز وجود دارد که از این 
تعداد ۵۰۰۰ بورسیه مربوط به دولت 
قبل بوده است«. ۳۰۰۰ بورسیه دارای 
وضعیت خاصی هســتند و به چند 
دسته تقسیم می شــوند. دسته اول 

افرادی بودند که بدون امتحان 
پذیرش شــده اند، در حالی که 
افراد بایــد طبق آییــن نامه از 

طریق امتحان بورسیه شوند. 
افراد دوم افرادی بودند که 
بدون گرفتن حکم بورس 
در دوره قبل تحصیل خود 

را آغاز کردند.«
این حکم قطعی 

نیست
از سوی دیگر دیوان عدالت 

اداری در حالی به ایــن موضوع ورود 
کرده که موضوعاتی از جمله شرکت 
یا عدم شــرکت در امتحان بورسیه 
و کســب نمره حدنصــاب از حوزه 
اختیارات و توانایی دادگاه خارج است. 
ســه روز پیش نصرتی، رئیس روابط 
عمومی دانشــگاه تربیت مدرس در 
خصوص حکم دیــوان عدالت اداری 
برای رئیس این دانشگاه گفت: دیوان 
عدالت اداری، محمــد تقی احمدی 
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس را به 
انفصال از خدمت محکوم کرد.  او ادامه 
داد: البته این حکم قطعی نیست و ۲۰ 
روز به منظور اعتراض به این رای مهلت 
داده شده است. این حکم اولیه مبنی 

بر شــکایت شماری از 

پرونده های بورســیه دانشگاهی در 
دیوان عدالت اداری و همچنین فقدان 
ترتیب اثر به منظور اشتغال اعضای 
هیئت علمی صادر شده است. رئیس 
روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس 
خاطر نشان کرد: مشکلی در ریاست 
وجود ندارد، زیرا این حکم موقت است 

و تجدیدنظر خواهد شد.
 دانشگاه ها در حال اجرای 

حکم صادره هستند 
اعطای بورســیه های غیرقانونی 
به افرادی کــه صالحیت علمی الزم 
را نداشــتند در دولت هــای نهــم و 
دهم، یکی از دالیلی اســت که افت 
کیفیت دانشــگاه ها را موجب شده 
است. موضوعی که روز گذشته وزیر 
علوم درباره آن به ایلنا گفت: »جذب 
آنها موجــب آســیب های جدی به 
بدنه علمی دانشــگاه اســت. ما هم 
نظرمان همین است، اما احکام قضایی 
الزم االجراست، اما با طول زمان این 
نگرانی ها را برطــرف خواهیم کرد«. 
منصور غالمی در گفت وگــو با ایلنا، 
در پاســخ به این پرســش که اقدام 
وزارت علوم برای حل مساله روسای 
دانشگاه هایی که گفته می شود، حکم 
بدوی انفصال از خدمت آنها در پرونده 
بورسیه ها ابالغ شــده است، گفت: 
»طبق بیانات قاضــی مربوطه عدم 
اجرای حکم اســتخدام بورسیه ها، 
انفصال از خدمــت را در پی دارد، این 
در حالی است که دانشگاه ها در حال 
اجرای حکم صادره هســتند و بعضا 
هم آن را اجــرا کرده اند، بــه عنوان 
مثال دانشگاه تربیت مدرس از جمله 
دانشــگاه هایی بود که حکم جذب 

بورسیه ها را اجرا کرده بود.«
دادگاه ها و مراجع قضایی نباید 
به مباحث علمی ورود پیدا کنند

او ادمــه داد: در نشســتی که با 
مسئوالن دیوان عدالت اداری داشتیم، 
درخواست کردیم که مالحظه مباحث 
علمی را داشته باشــند، آنها هم ابراز 
محبت داشــتند که این همکاری را 
بیشتر خواهند کرد و از این طرف ما 
هم به خاطر احتــرام به احکام قاضی 
به همکاران توصیــه کردیم که این 
احکام را با پیگیری تامیــن اعتبار و 
مجوز اســتخدام و همه مواردی که 
برای اســتخدام جدید الزم است، 

اجرایی کنند.
غالمــی تاکید 
کرد: نظــر ما این 
است که دادگاه ها 
و مراجع قضایــی نباید در مباحث 
علمی ورود پیدا کنند. در مصوبه 6۰۸ 
شورای عالی انقالب فرهنگی قید شده 
که دادگاه ها و مراجع قضایی 
نباید به مباحث علمی ورود 

پیدا کنند. بنابراین در اینجا استنکاف 
دانشــگاه ها یک بحث علمی است، 
دلیل قاضی  نیز برای این حکم قرارداد 
بورس است، بنابراین دو نگاه متفاوت 
باعث شده، این اختالف نظرها پیش 
بیاید، یعنی دانشــگاه اعالم کرده که 
نیازی ندارد و بعضــی از این افراد را به 
لحاظ علمی تایید نمی کند، کما اینکه 
یکی از این افراد در یکی از دانشگاه ها 
به کار گرفته شده، آن هم در حالی که 
هیات مرکزی جذب او را تایید نکرده 
است، اما دانشگاه به دلیل حکم قاضی 

او را جذب کرده است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس 

احضار و تهدید شده بود
این وضعیت درحالی است که افراد 
عادی که از این رانت برخوردار نیستند، 
برای استخدام به عنوان هیات علمی 
باید از طریق سایت جذب اقدام کنند و 
مراحل دشوار و طوالنی را طی کنند. 

دانشــگاه های دولتــی معموال 
ســختگیری های شــدیدی بــرای 
اســتخدام اعمال می کنند. از جمله 
اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد، 
بدون توجه به سابقه علمی، در مرحله 
ابتدایی رد می شوند. اما دختر کامران 
دانشجو، وزیر علوم که کارشناسی و 
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد 
دریافت کرده بود، برای مقطع دکترا 
در دانشــگاه تربیت مدرس بورسیه 
شد. گفته می شــود که او در آخرین 
روز های فعالیت دولت دهم استخدام 

شده است. 
به گفتــه محمــود صادقی، عضو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی، وضعیت 
سارا دانشجو متفاوت است. چون برای 
اســتخدام او رئیس دانشگاه تربیت 
مدرس احضار و تهدید می شــود که 
در صورت استنکاف، حکم انفصال از 

خدمتش صادر می شود.
این وضعیت در حالی است  که سند 
بورسیه غیرقانونی ســارا دانشجو در 
رسانه ها منتشر شــده و لحن سرشار 
از اطمینان این نامه که از حکم دادگاه 
به نفع دانشجویان بورسیه برمی آید، 
امیدی برای پاکســازی دانشگاه ها از 
این نیروهایی که بــا رانت وارد عرصه 

دانشگاه ها شدند، باقی نمی گذارد. 

گزارش »توسعه ایرانی« از یک معضل پنج ساله 

بورسیههایغیرقانونیهمچنانقربانیمیگیرند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

یکی از شایع ترین مشکالتی که اکثر مراجعان 
در اتاق درمــان مطرح می کننــد، انتظار های 
بی خود و نابجای آنان از اطرافیانشــان است. به 
عنوان مثال فردی این شکایت را مطرح می کند: 
با وجود آنکه به طرف مقابل خود خیلی لطف و 
کمک رسانده، حال که از وی درخواستی دارد، او 
سر باز می زند و نمی خواهد که لطف وی را جبران 
نماید. به نوعی چنین افرادی دائما در بازی من 
کمک کردم حاال نوبت توست تا در عوض محبتم 
درصدد جبران باشی درگیر هستند. از اینرو در 
ذهنشان قاعده ای می سازند که چون من در یک 
موقعیتی دستگیرت شدم، حال تو باید دستگیر 
من شوی؛ یا در مورد دیگر، ساختار و چارچوب 
ذهنی  فرد بر این اصل اســتوار شده بود که من 

به پدر و مادر خود بسیار محبت کردم و در همه 
احوال کمک حالشان بودم و احترام آنها را حفظ 
کرده ام، اکنون نیز همین انتظار را از فرزندم دارم، 
اما در واقعیت شرایط به دلخواه من پیش نمی رود 
و فرزندم احترام مرا به درستی حفظ نمی کند؛ یا 
در مثالی دیگر بالعکس این موارد در حال رخداد 
بود و یکی از طرفین در رابطه زناشویی هرچقدر 
بدی و پرخاشــگری و فحاشــی می کرد، طرف 
دیگر رفتار مهربانانه توام بــا احترام را در ارتباط 
با وی پیش می گرفت! براستی در تمامی موارد 
مطرح شده مشاهده می شود هیچ قانون یا خط 
مشی و قاعده یکسانی وجود ندارد که این اصل را 
تایید کند که جواب خوبی و محبت، حتما خوبی 
و مهربانی خواهد بود! در تمامی موارد مذکور این 
مفهوم اساسی مستتر است که افراد خود، حق 
انتخاب دارند و این خود هستند که با انتخاب های 
خویش بر می گزینند دیگران چه رفتاری با آنها به 
فراخور موقعیت ها و شرایط متفاوت داشته باشند.  

بر این اساس با توجه به موارد ذکر شده نمی توان 
فرمول یا قاعده ای یکسانی را برای همه افراد به 
صورت نسخه تجویز کرد. اما می توان یادآور شد 
این ما هستیم که با ســاخت قانون و فرمول در 
ذهنمان و شاخ و برگ دادن آنها می توانیم حال بد 
را برای خود رقم بزنیم. خیلی از اوقات آدمی خود 
را در خطاهای ذهنی بسیاری درگیر می کند و 
آنها را مبنای نظام فکری و رفتاری خویش قرار 
می دهد و بر این اســاس با توجه به معیار هایی 
که در نظر گرفته انتظــارات و توقعات متنوعی 
را می آفرینــد. از اینرو به هر میزانــی که رفتار و 
برخورد دیگران از قانون های ذهنی وی تبعیت 
نکند به همان نســبت به لحاظ روحی و روانی 

آسیب می بیند و به حال بد گرفتار می شود. 
بنابراین با توجه به مــوارد مذکور باید خاطر 
نشان کرد آنچه که در روابط انسانی اهمیت دارد 
پذیرش حق انتخاب برای خود و اطرافیان است. 
آدمی باید بتواند ایــن درک را در خود پرورش 

دهد قرار نیســت همه افراد، دنیا را از نقطه نظر 
وی تماشا کنند. همچنین قرار نیست هر چیزی 
که در نظر او در زمره اولویت های برتر و ارزشمند 
است برای دیگران نیز آنگونه تلقی شود و بالتبع 
هر مساله ای که برای وی ضد ارزش است، برای 

دیگری نیز ضد ارزش به حساب آید.
از منظر آسیب شناسی می توان گفت ریشه 
توقع و چشمداشــت بعضی از افراد در آگاهی 
و شناخت آنها نهادینه شــده است. از اینرو باید 
اظهار داشت وقتی شناخت آدمی درست باشد 
توقعــات وی هم به جا و درســت خواهند  بود و 
اگر شناخت نادرست باشد، انتظارات نیز نابجا 
خواهند بود که حتی ممکن است در صورت تداوم 
این مدل رفتار، طرد شدن فرد از جامعه و خانواده 
را نیز بدنبال داشته باشد. البته در این میان نیز 
برخی از افراد هستند گاهی نه تنها انتظار نیکی از 
دیگران ندارند بلکه بدرفتاری و رفتار های ناپسند 
را هم توقع دارند که این نیز خود نشــاندهنده 
مشکالت و آسیب های بسیار در نظام شخصیتی 
این افراد اســت که از یک انسان شریر و بدرفتار 
توقع خوشــرفتاری نداشــته و منتظر رفتاری 
ناپسند هستند و اگر چنین رفتاری را از چنین 

فردی ببیند آن قدر ناراحت نمی شوند تا از کسیکه 
او را به عنوان فردی صالح و درستکار می پندارند. 
هم چنین می توان گفت توقع می تواند در غرور و 
نخوت هم ریشه داشته باشد، بطوریکه همیشه 
مشــاهده کرده اید افراد مغرور از همگی توقع 
خدمت و احترام دارند کــه البته این هم مجددا 

به دلیل عدم شناخت آن هاست.  
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شــده باید 
خاطر نشان کرد هرچقدر افراد در روابط خویش 
با دوستان، همســر، خانواده و همکاران بتوانند 
این پذیرش و درک را در خود پرورش دهند که 
هر فردی می تواند برای زندگی خویش اولویت ها 
و انتخاب هایی داشته باشــد که ممکن است با 
انتخابات وی متفاوت و مغایر باشد، در این صورت 
اســت که عالوه بر آنکه کمتر صدمه می بینند، 
همچنین کمتر نیز آسیب می زند. مخلص کالم 
آنکه اگر شما نیز انتخاب کردید بنابر هر دلیلی در 
یک رابطه اشتباه و سمی بمانید، الزم است بجای 
غر زدن، شکایت و تلخ کردن کام خود و اطرافیان، 
تالش کنید تــا واقعیت را پذیرا باشــید که این 
سرنوشت را خود برگزیده اید، پس شایسته است 

به انتخاب خود احترام بگذارید.

به انتخاب های خود و دیگران احترام بگذارید

محبت های بی چشمداشت؛ آری یا خیر!

در مصوبه 608 شورای عالی 
انقالب فرهنگی قید شده 

که دادگاه ها و مراجع قضایی 
نباید به مباحث علمی ورود 
پیدا کنند. بنابراین در اینجا 

استنکاف دانشگاه ها یک 
بحث علمی است

بورسیه های غیرقانونی 
مسئله ای بود  که استیضاح 

و عزل رضا فرجی دانا، 
وزیر وقت علوم دولت اول 

روحانی را در پی داشت. این 
نخستین استیضاح وزرای 

دولت یازدهم بود که در 
مرداد ۱۳۹۳ اتفاق افتاد
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