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معاون آموزشی وزیر بهداشت:

مشکالت ارزی دانشجویان خارجی در ایران را پیگیری می کنم
معاون آموزشی وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی از مکاتبه با دانشگاهها
بــرای رســیدگی بــه مشــکالت ارزی
دانشــجویان خارجــی در حال تحصیل
در ایــران خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا،
دکترباقرالریجانــی ،دربــاره وضعیــت
دانشــجویان خارجــی در حال تحصیل
در دانشــگاههای وزارت بهداشــت که با
نوســانات ارزی دچــار چالشهایــی

شدهاند ،اظهار کرد :درخواست بعضی
از کســانی کــه از افغانســتان یــا برخــی
کشــورهای دیگــر در دانشــگاههای مــا
تحصیل میکنند این است که پرداخت
هزینههایشان بهصورت غیرارزی انجام
شــود ،مــا نیــز بــا دانشــگاهها مکاتبهای
کردیم و از دانشــگاهها خواستیم که این
موضوع را بررسی کنند و تالش کنیم که
ببینیم مشــکالت اینهــا را چگونه حل

کنیــم.وی دربــاره تعــداد دانشــجویانی
کــه از کشــورهای دیگــر در داخل کشــور
تحصیــل میکننــد ،گفــت :حدود ســه
هــزار دانشــجوی خارجی از  ۴۱کشــور در
ایران تحصیل میکنند که بخشی از آنها
مشکالتیپیداکردهاند.
الریجانــی بــا بیــان اینکــه بــرای آن
دانشــجویانی کــه ارز را از خــارج از
کشــور میگیرنــد ،تفــاوت زیــادی بــه

وجــود نیامــده اســت و ایــن مشــکل
بیشــتر مربوط به کســانی اســت کــه ارز
را از داخــل کشــور تهیــه میکردنــد،
گفــت :دانشــگاهها مصوباتــی دارنــد
کــه میتواننــد از دانشــجوی خارجــی
بهصــورت ارزی هزینــه بگیرنــد .البتــه
تعدادی از دانشجویان با حمایتهایی
که انجام شــده با پرداخــت هزینههای
بســیار محــدود در دانشــگاه مشــغول

ل هســتند.البته خیلــی از
بــه تحصیــ 
دانشــجویان خارجــی در پرداخــت ارز
مشــکلی ندارند ،زیــرا ارزشــان از خارج
از کشــور میآید ،اما تعدادی میگویند
کــه خانوادههایشــان در کشــورهای
همسایه هستند و درآمدهای آنچنانی
ندارنــد و در هزینههــا و تبدیل ارز دچار
چالشهایی شدهاند که باید در تعامل
با دانشگاه برای آنها راه حلی پیدا کنیم.

چرا چراغ انرژیهای خورشیدی-بادی در ذهن وزارت نیرو روشن نمیشود؟

اشتغال  250نفر از هر صد مگاوات تولید برق خورشیدی
بادهای  120روزه سیستان و بلوچستان میتواند کمبود برق کشور را جبران کند
زهرا کشوری
خبرنگار

مشاهده یک قالده پلنگ در جزیره اشک دریاچه ارومیه

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت :با استفاده از دوربینها در
شانزدهم ماه جاری یک قالده پلنگ ایرانی در آبشخور جزیره اشک دریاچه ارومیه
مشــاهده شــد .بهگزارش ایرنا ،پرویز آراسته گفت :بهدلیل خشــک شدن دریاچه
ارومیه بخش جنوبی آن به جزیره اشک متصل و این موضوع موجب شده است
گونههایمختلفیازجملهپلنگ،گرگوشغالکهتابهحالدراینزیستگاهوجود
نداشت ،به جزیره راه یابند.
او گفت :وجود شــرایط مناســب تغذیهای از جمله قوچ و میش ارمنی ،گوزن زرد
ایرانی و همچنین چشمه آب شیرین یکی از مهمترین عوامل ورود پلنگ ایرانی
به جزیره اشــک است .مدیرکل حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی گفت:
کارشناســان حیات وحش حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی مسیر ورود،
تعداد و وضعیت آنها و تأثیر بر جمعیت سایر گونهها را در دست بررسی دارند و
نتایج بررسیها بزودی اعالم میشود .جزیره اشک یکی از جزایر 9گانه پارک ملی
دریاچه ارومیه است؛ این جزیره به علت محصور شدن در میان آب در پیش از 20
سال گذشته مهمترین و امنترین محل برای زیست گوزن زرد انتخاب شده است.
هماکنون با بروز خشکســالی در دریاچه ارومیه و بههم پیوســتن جزایر ،حیواناتی
چــون گرگ و شــغال به این جزیــره راه یافتهاند کــه تهدید برای گــوزن زرد بوده و
نیازمند اخذ تدابیری برای صیانت از این گونه است .پلنگ ایرانی مشاهده شده در
این جزیره نیز براساس اظهارات مسئوالن زیست محیطی استان ،بومی مناطقی
مانند طبیعت مراغه است که به خاطر حفظ نسل و بقا و ب ه دنبال زیستگاهی امن
به این منطقه پناه آورده است.

عکس :ایرنا

کفگیر بــه ته دیــگ خورد .ذخیــره آبی
 66ســد کشــور بــه کمتــر از  40درصــد
رســید .آب پشــت ســدها در تابســتان
جاری نه کفاف تشــنگی را داد ،نه چراغ
همــه خانهها را روشــن کــرد .تاریکیها
از مــرز ایــران هــم گذشــت .بصــره نیز
در خاموشــی فــرو رفت .خاموشــی این
شــهر عربی ،خبر از قطع صادرات برق
از ایــران بــه عــراق داشــت .از آن طرف
ســر افغانها هم بــیکاله ماند و صدور
بــرق بــه ایــن کشــور هــم متوقف شــد.
پیشبینــی کارشناســان محیط زیســت
خیلــی زودتر از آنچه تصور میشــد! به
واقعیــت پیوســت .آنهــا بارهــا هشــدار
داده بودنــد که سدســازی و انتقال آب،
نســخه اشــتباهی اســت که نــه تنها آب
را در ایــران مدیریت نمیکنــد  ،که درد
را در پیکــره رنجــور آن میخشــکاند
ولی موافقان سدســازی همیشه نیاز به
تولید برق آبی را پیش کشیدند .سدها،
امــا در تولیــد برق آبی هم کــم آوردند.
درحالی کــه محیط زیســتیها در تمام
ایــن مــدت ،یــک پیشــنهاد را روی میز
تصمیم گیران گذاشته بودند؛ «استفاده
از انرژیهای پاک برای تولید برق ».این
پیشــنهاد امــا هر بار از ســوی مســئوالن
وقت ،به گوشــهای پرت میشــد .چراغ
اســتفاده از انرژیهــای خورشــیدی و
بــادی در ســرزمینی کــه  85درصد آن
«بیابانــی» اســت ،هرگــز در ذهن هیچ
یک از تصمیــم گیران از جملــه وزارت
نیروییها روشن نشد.
ëëتبدیلتهدیدبیابانبهفرصت
بیابانــی بودن بخــش زیادی از کشــور،
فصــل مشــترک مخالفت کارشناســان
با سدســازی و لزوم ســوق دادن وزارت
نیرو به ســمت تولیــد انرژیهــای پاک
چون انرژی خورشــیدی اســت .محیط
زیســتیها بارهــا اعــام کردهانــد کــه
سدســازی در منطقــه نیمــه خشــک و
خشک اشــتباه غیرقابل جبرانی است.
آنهــا تولید انرژی خورشــیدی و بادی را
برای تولید برق به برق آبی ،جلوی روی
مدیران میگذاشتند ،اما مرغ سدسازان
یک پا داشت! نتیجه آن همه سماجت

در ســد ســازی ،تبدیل بخــش بزرگی از
جلگههای کشور از جمله مرغوب ترین
زمینهای کشاورزی خوزستان به بیابان
بود؛ بیابانی که از دهان سد و تونلهای
انتقال آب بیرون آمــد ،به کانونی برای
تولید ریزگردهای داخلی تبدیل شــد تا
نفس شــهروندان چندین استان کشور
را تنگ کنــد! البته این نفس تنگی تنها
بهدلیــل ریزگردهــای داخلی نبــود ،اما
تأثیر ریزگردهای خارجی را بیشتر کرد.
«حمیدرضــا خدابخشــی» معــاون
ســابق ســازمان آب و برق خوزستان در
توگو بــا «ایران» یکی از راهحلهای
گف 
کانونهای ریزگرد داخلی در خوزستان
را ایجــاد مــزارع انــرژی خورشــیدی
میدانــد کــه میتوانــد ذرههــای گــرد و
غبــار را زیــر صفحــات خــود زمینگیــر
کنــد .بهگفتــه او ،این راه حــل زمانی که
نفــس خوزســتانیها از گــرد و غبارهــا
گرفــت ،آبادانیهــا راهــی بیمارســتان
شدند ،خرمشهریها نفس کم آوردند
و اهوازیها هوا نداشــتند ،به مســئوالن
داده شــد ،امــا آنهــا بــاز هــم سیاســت
بیاعتنایی پیشه کردند.
خدابخشــی میگوید«:یکــی از
راهکارهــا برای کنتــرل ریزگردها ،ایجاد
نیروگاههــای خورشــیدی در دشــت
هاســت ».بهگفتــه او صفحــات پهــن
خورشــیدی ،چــون بادشــکن عمــل
میکنــد و اجــازه نمیدهد خــاک بلند
شــود .او بزرگتریــن مانع بــرای طلوع
نیروگاههای خورشــیدی در دشتهایی
را کــه کانون گــرد و غبار شــدهاند ،عدم
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه میداند.
بــه اعتقــاد خدابخشــی ،نیروگاههــای
خورشیدی هرگز بهعنوان یک موضوع
محــوری توجــه وزارت نیــرو را بــه خود
جلب نکرده اســت ...حاال کشور  5هزار
مــگاوات بــرق کــم دارد؛ ایــن آمــاری
اســت که وزیر نیرو میدهــد .البته آمار
کارشناســان مســتقل ،بیشــتر از آمــار
آقــای وزیــر اســت و تــا  7هزار مــگاوات
برق هم میرســد .خدابخشی ،شهریور
و مــرداد مــاه هر ســال را ،فصــل خالی
شــدن ذخیره آب پشــت ســدها و کلید
خــوردن خاموشــی میدانــد! امــا ایــن
پایــان خبرهای بد آبی نیســت! دســته
گل دیگر را «تغییر اقلیــم» بر آب داده

کارشناسان میگویند تولید انرژی از بادهای  120روزه میتواند تهدید ماسهشنیها را به فرصت اقتصادی تبدیل کند

اســت! از ذخیره برفی هم دیگر خبری
نیســت .حتــی دماوند هــم از پس نگه
داشــتن برفهایش برنیامد و ســیالب
آن بــه جــان روســتاهای پاییندســت
افتــاد .آورد رودخانههــا هم کم شــده!
خشکی به جان بستر رودخانه «زهره»
و «جراحی» در خوزستان افتاده است!
دیگــر آبی وجود نــدارد که برقــی از آن
گرفته شــود .ایــران چارهای جز روشــن
کردن چراغ انرژی خورشیدی ندارد! به
گفته خدابخشی ،تولید برق خورشیدی
یــا بادی همــان اندازه زمــان میبرد که
برق آبی .برآوردها هم نشــان می دهد
تنهــا در خوزســتان پتانســیل تولید 50
هــزار مگاوات بــرق خورشــیدی-بادی
وجود دارد .خدابخشی  13هزار مگاوات
آن را با توجه به شرایط و امکانات کشور
قابل اجرا می دانــد ،اما برنامه اجرایی
آن تاکنــون بــه شــکل جــدی روی میــز
مدیران نیامده است.
ëëباد بکارید انرژی درو کنید
انرژی خورشــیدی و بادی در سیســتان
و بلوچســتان هــم راهــکاری اســت کــه
الاقل ســه دهه اســت به دولتمــردان و
دیپلماتهای ایران پیشــنهاد میشود.
کارشناســان محیــط زیســت از جملــه
«محمــد درویــش» معــاون ســابق
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور
توگــو بــا «ایــران» ،تولیــد بــرق
در گف 
از انرژیهــای بــادی و خورشــیدی ایــن
اســتان و صادرات آن به افغانســتان را

یکی از راهکارهایی میداند که میتواند
مســیر رایزنی دیپلماتیک برای گرفتن
حقابــه هامــون و هیرمنــد را از ســمت
افغانستان روشن کند.
«ســید هاشــم اورعی» ،رئیس انجمن
توگــو
علمــی انــرژی بــادی نیــز در گف 
بــا «ایــران» میگویــد کــه سیســتان و
بلوچســتان تــوان تولیــد روزانــه  5هزار
وات بــرق را از انرژیهــای پــاک دارد.
این میزان دقیقاً همان اندازهای اســت
که سدهای آبی در مرداد و شهریور ماه
 97کم آورده و رســانهها به نقل از وزیر
نیــرو آن را تیتر کردهانــد .اورعی اعتقاد
دارد میتــوان تــا  20هزار مــگاوات برق
از انــرژی خورشــیدی -بــادی در تمــام
کشــور گرفت ،اما درعیــن حال معتقد
اســت«:مدیریت درســت و حســابی
وجــود ندارد .مدیران عــادت کردهاند و
دنبال کار جدید نیســتند ».نیروگاههای
خورشــیدی -بــادی درحالــی جایی در
تصمیــم گیریهــای مدیــران وزارت
نیــرو ندارند کــه آمارهای اورعی نشــان
میدهــد تولید هــر صد مــگاوات برق،
 250نفــر را در سیســتان و بلوچســتان
از قاچــاق ســوخت در مرزها و حاشــیه
نشــینی در تهــران نجــات میدهــد و
صاحــب کار میکنــد .از ســوی دیگــر
بیآبــی بســیاری از اهالــی سیســتان و
بلوچســتان را در چنــد دهه گذشــته به
اجبار به ســمت زمینهای کشــاورزی و
باغهای گلستان برده ،اما میزبان هرگز

داروهای ضد سرطان ایرانی قابل اعتمادند
رئیس اداره پیشــگیری از سرطان وزارت
بهداشت گفت :در حال حاضر در تأمین
داروهای سرطانی مشکل جدی نداریم
و امیدواریــم در آینــده نیز ایــن موضوع
پایــدار بمانــد و مشــکلی در ایــن زمینــه
بهوجودنیاید.
بهگــزارش ایســنا ،علــی قنبــری مطلق،
بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در
زمینــه تأمیــن تجهیــزات مهــم درمان
ســرطان افــزود :طــی دو ،ســه ســال
گذشــته برای ارائــه خدمــات حداقلی و
پیشــرفته درمان ســرطان با اســتفاده از
رادیوتراپی ،برنامهریزی شــده اســت .در
ایــن برنامه اقدامــات الزم بــرای تأمین
دستگاههای درمان سرطان ،بخصوص
شــتابدهندهها ،از طریــق معاونــت
درمان و هیأت امنای صرفهجویی ارزی
انجاممیشود.
وی درپاسخ به این سؤال که آیا داروهای
ضد ســرطان ایرانی کیفیت و اثربخشی
الزم را دارنــد؟ گفــت :تعــداد زیــادی از
داروهــای ضــد ســرطان در کشــور تولید
میشــوند و نمیتــوان بهصــورت کلــی
اظهار کــرد داروها کیفیت الزم را ندارند.
داروهایــی که در کشــور تولید میشــوند،
داروهــای خوبــی هســتند ،امــا در عیــن
حــال ممکن اســت بهصــورت مــوردی
یک قســمتی از داروها مشــکلی داشــته
باشــد که این موضوع باید گزارش شود.

ی ب ه طور کلی بگویند داروهای
اینکه برخ 
ضد ســرطان ایرانی بیکیفیت هستند و
اثربخشــی ندارند ،قابل بررسی نیست و
باید بسته دارویی که کیفیت الزم را ندارد
به طور مشخص معلوم شود.
قنبــری مطلق با بیــان اینکه ممنوعیت
کامل بــرای برندهای خارجــی داروهای
ضدسرطان وجود ندارد ،افزود :بسیاری
از داروهــای ضدســرطان یــا در کشــور
یــا بهصــورت مشــترک بــا کمپانیهای
خارجــی تولید میشــوند .ســازمان غذا
و دارو نیــز بــرای بیمارانــی که عالقهمند
به مصــرف داروهــای خارجی هســتند،
درصدی از بــازار داروهای ضد ســرطان
را در اختیار برندهــای خارجی قرار داده
است.
وی دربــاره جزئیــات ســامانه ســیمای
ســرطان اظهــار کــرد :هــدف کلــی ایــن
ســامانه این اســت که با تســهیل نسخه
و تدابیر پزشــکی ،زحمات و ســرگردانی
بیماران برای تأیید نسخ شیمی درمانی
کاهش یابد .همچنین این سامانه امکان
نظارت بر دستورالعملهای تشخیصی
و درمانــی ســرطان را افزایــش میدهد.
به طــور کلی ســامانه ســیمای ســرطان
میتواندیکنظاماطالعاتیطبقهبندی
را در ســطح کشور برای ســرطان که یک
بیماری مزمن و هزینهبر است ،راهبری
کند.

آنها را نپذیرفته است.
زمینهای کشاورزی گلستان هم سفره
اهالی جنوب شــرقی کشور را رنگ نداد
و آنهــا جــاده سرنوشــت را بــه ســمت
تهــران کشــاندند! فقــر چنــان در تن و
جــان بعضــی از آنهــا ریشــه دوانده که
بیابان نشــین اطراف پایتخت شدهاند
و روزگار به ســختی میگذرانند .اورعی

میگوید«:سیســتان و بلوچســتانیها
روزگاری در زمینهــای کشــاورزی خود
دانه میکاشتند وگندم درو میکردند».
او اعتقاد دارد که آنهــا امروز میتوانند
باد بکارند و «انرژی» درو کنند! اتفاقی
کــه در آلمــان افتــاده و زمینهــای
کشــاورزی به مــزارع تولید بــرق تبدیل
شــده اند! اورعــی آمارهای دیگری هم
دارد که هنوز نتوانسته توجه مسئوالن را
به خود جلــب کنند .نیروگاههای برقی
به گفته او هر سال  220میلیارد لیتر آب
مصرف میکند؛ اقبــال به نیروگاههای
تجدیــد پذیــر میتوانــد همیــن مقدار
آب را صرفــه جویــی کنــد .ایــن مقــدار
به گفتــه اورعــی  56درصد آبی اســت
کــه از منابــع زیرزمینــی در بخشهای
غیرکشاورزی مصرف میشود .هرچند
هنــوز وزارت نیــرو بــه انرژیهــای پاک
روی خوش نشان نداده ،اما کارشناسان
میگویند«:ایران امروز انتخاب دیگری
نــدارد! آبــی نیســت و بایــد به ســمت
باد و خورشــید رفــت ».البتــه آنها یک
پیششرط دارند؛ مدیرانی تصمیم گیر
شــوند که باور داشته باشــند هر بیابان،
سنگفرشی از طال است!

طرح کاهش ساعات آموزشی پایه دوازدهم
از دستور کار خارج شد

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت:
کاهــش ســاعت آموزشــی در پایــه دوازدهــم بــه  ۲۴ســاعت
اخبــــار در دســتورکار نیســت .همچنیــن پیشــنهادی بــرای بازگشــایی
هنرســتانها در پنجشــنبهها به شــورای عالی آموزش و پرورش ارائه و اخیراً نیز
نامهای به وزیر برای تسریع بررسی این پیشنهاد ارسال کردیم .به گزارش ایسنا،
علی زرافشان ،درباره افزایش فاصله برگزاری کنکور سراسری با امتحانات نهایی
پایه دوازدهم از ســال آینده ،اظهار کرد :امسال با تغییر ساختار نظام آموزشی و
افزوده شــدن پایه دوازدهم روبهرو هســتیم و دانشآموزان باید در  8تا  ۱۰درس
امتحان نهایی بدهند .براساس قانون مجلس ،زمان شروع امتحانات در مدارس
از اول خرداد خواهد بود ،اما کنکور سراسری هفته اول تیر برگزار میشود.
با توافق شــورای پذیرش و ســنجش دانشــجو زمــان برگزاری کنکور بــه نیمه دوم
تیرماه منتقل میشــود تا فاصل ه مناسبی ایجاد شــود و دانشآموزان بتوانند برای
کنکور آمادگی کســب کنند .وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا طبق اعالم
وزیر ،کاهش ســاعات آموزش در پایه دوازدهم از  ۳۵به  ۲۴ســاعت از امسال اجرا
میشود؟ عنوان کرد :از همان ابتدا قرار نبود چیزی از برنامه درسی حذف شود .بنا
بــود دروس بــه دو روش حضوری و غیرحضوری ارائه شــود و دانشآموزان برخی
دروس را غیرحضــوری بخواننــد و فقط امتحانش را بدهنــد و به این ترتیب برای
کسب آمادگی شرکت در کنکورسراسری هم فرصت داشته باشند .زرافشان افزود:
این برنامه با توجه به بررسی شرایط ،دیگر در دستور کار نیست و فقط امکان دارد
بــه مــدارس اجازه دهند برخی دروس تجمیعی آموزش داده شــود؛ ولی در حال
حاضر همه مدارس باید برنامه درسی را بر مبنای همان  ۳۵ساعت بگذرانند.

اخذ رضایتنامه اولیا در اردوهای دانش آموزی
هوشمندسازیمیشود

معــاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آمــوزش و پرورش گفت :حــدود  17هزار مجوز
اردویــی از ابتــدای مهــر گذشــته تاکنون صادر شــده اســت که شــامل  10هزار ســفر
درون استانی و هفت هزار سفر برون استانی است .به گزارش ایسنا ،علیرضا کاظمی
در مراسم افتتاح سامانه کنترل و نظارت اردوهای دانشآموزی با بیان این مطلب
اظهــار کرد :یکی از بهترین اقدامات وزیر راهاندازی مرکز کنترل اردوها بوده اســت.
همچنین تدوین دستورالعمل و آیین نامه اردوها آخرین مراحل خود را در شورای
عالی آموزش و پرورش میگذراند و بخش جزئی از آیین نامه اردوهای برونمرزی
باقی مانده است که در اولین جلسه شورای عالی تصویب میشود .امید است قبل
از شروع سال تحصیلی آیین نامه جدید به استانها ابالغ شود که شرایط اردوها را
تسهیل و بر امنیت و کیفیت آن میافزاید .وی با بیان اینکه امروز هوشمندسازی این
مرکز کنترل انجام شد ،گفت :تا امروز امور بهصورت دستی انجام میشد و نظارت
و کنترل مشکل بود اما اکنون با این سامانه که در دو فاز طراحی شده است اقدامات
تسریع میشود .همچنین بیش از صددرصد در امنیت اردوها موفق بودیم و سال
قبل تنها ســه حادثه داشــتیم .معتقدیــم اردوها بهترین کالس یادگیری هســتند.
دانشآموز در اردوها مهارتهایی را تمرین میکند و حس نوعدوســتی ،ایثارگری،
تعاون و اعتماد بهنفس را تمرین میکند .وی با بیان اینکه مدیر مدرســه مســئول
اخذ رضایت از دانشآموز اســت و ما نمیتوانیم کنترل کنیم ،گفت :مدیر مکلف
اســت رضایتنامه ولی و قیم دانشآموز را اخذ کند .اگر کوتاهی شــود مدیر مسئول
اســت .در آینده به ســمتی میرویم که رضایتنامه والدین را هم هوشمند کنیم و از
طریق پیامک اطالعرسانی کنیم که فرزندش با رضایت وی وارد اردوگاه میشود.

