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مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، از تأمین حقابه و آبگیری ۸۷ درصد از سطح تاالب بین المللی 
هورالعظیم در  سال آبی ۹۸-۹۷ خبر داد. ابراهیم حسینی در این باره گفت: »در حال  حاضر فضای خالی موجود در تاالب معادل آبگیری حدود 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که بخشی از این فضای خالی ناشی از وجود ارتفاع در قسمت هایی از تاالب و فعالیت های کشاورزی 
و صنعتی است.« حسینی با اشاره به تأمین حقابه تاالب هورالعظیم از سوی سازمان آب و برق خوزستان، پایش مداوم کّمی و کیفی حوضه آبریز 
رودخانه کرخه از طریق ایجاد ۱۶ ایستگاه هیدرومتری، ۱۱ ایستگاه آلودگی و ۱۳ ایستگاه آنالین و انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم تاالب را 

ازجمله اقدام های انجام شده در این تاالب عنوان کرد.

 آبگیری حدود
  ۹۰ درصد از 
تاالب هورالعظیم
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

زهرا جعفرزاده| شــاید کمتر کسی بداند دانشجویان 
خارجی کــه در ایران زندگی می کننــد، برای تحصیل در 
دانشــگاه های ایران باید شهریه هایشان را به دالر پرداخت 
کنند. این شــهریه ها برای دانشجویان رشته های پزشکی 
از 7 هزار دالر شروع می شود و برای دانشجویان رشته های 
دیگر ازجمله علوم انســانی، از 400 دالر. تا یک سال پیش 
که نرخ ارز تا این اندازه باال نرفته بود، دانشــجویان خارجی 
ســاکن ایران که اغلب افغانستانی اند، شهریه یک سال را با 
دالر 3 هزار تومان پرداخت می کردند و حاال با افزایش قیمت 
ارز، با دالر 15 هزار تومان! یعنی شهریه 10هزار دالری رشته  
دندان پزشکی که قبال 30میلیون تومان بود، به 150میلیون 
تومان رسیده است و دانشــجویان افغانستانی که اغلب از 
خانواده های کارگرند، حتی توانایی پرداخت یک سوم این 

شهریه را ندارند.
آبان  سال گذشته که نخســتین دور باالرفتن قیمت ارز 
بود، باقر الریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، تعداد 
دانشــجویان خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران 
را ســه هزار نفر اعالم کرد و در عین حــال گفت که تمام 
دانشجویان افغانستانی با تصویب بخشنامه جدید، شهریه 
تحصیلی خــود را بر مبنای ارز دولتی و بــه ریال پرداخت 
می کنند؛ برای مابقی دانشــجویان خارجی هم براساس 
مبنای ارزی بر مبنای توافقی که با دانشگاه محل تحصیل 

داشته اند، محاسبه می شود.   
این اتفاق اما نیفتاد. دانشجویان رشته های پزشکی باید 
شهریه را به دالر، آن هم به قیمت روز پرداخت کنند. حتی 
اگر شهریه  ســال قبل را پرداخت نکرده اند و آن زمان مثال 
قیمت دالر 12 هزار تومان بود، حاال باید شهریه را با دالر 15 
هزار تومان پرداخت کنند. مشکل پرداخت شهریه ، بیش 
از همه، گریبان دانشــجویان رشته های پزشکی را گرفته؛ 
دانشجویان پزشکی که خارجی شناخته می شوند، اما در 

ایران زندگی می کنند، مثل افغانستانی ها. 
دانشجویان خارجی، سال هاســت که به شرط پرداخت 
شهریه، اجازه درس خواندن در دانشگاه های ایران را دارند؛ 
دانشجویان عراقی، افغانســتانی، تاجیک و دانشجویانی از 
کشورهای اروپایی مثل سوئد و ... در گروه این دانشجویان 
قرار دارند. مشکل پرداخت شهریه ، اما مشکل دانشجویانی 
نیست که از کشــورهای دیگر برای ادامه تحصیل به ایران 
می آیند، چرا که آنها درآمدشــان یا به ارز اســت یا وقتی 
به تومان تبدیل می شــود، معموال مبلغ باالیی می شود و 
مشکلی برای دانشجویان ایجاد نمی کند؛ گروهی از آنها هم 
بورس شده اند و عمال هیچ هزینه ای برای تحصیل پرداخت 
نمی کنند.  بحران را دانشــجویان افغانستانی یا عراقی که 
در ایــران زندگی می کنند، تجربه می کنند؛ کســانی که 
درآمدشان به تومان اســت و باید به دالر نرخ آزاد شهریه را 

پرداخت کنند. 
فاطمه، دانشجوی  سال دوم دندانپزشکی: پول 

شهریه معادل یک سال درآمد پدرم است
در دوره تصدی گری وزارت بهداشت از سوی قاضی زاده 
 هاشمی، بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی فرستاده 
شــد مبنی بر این که دانشــجویان خارجی که در داخل 
ایران زندگی می کنند و درآمدشــان هم از ایران اســت، 
شهریه شان با دالر 4200 تومانی حســاب شود. اما وقتی 
»فاطمه« پیرو همین بخشــنامه به بخش مالی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران مراجعه کرد، بــه او اعالم کردند که 
دانشگاه فقط بر اساس مصوبات  هیأت امنا اداره می شود. 
حاال او که دانشجوی  ســال دوم رشته دندانپزشکی است 
و یک سال شــهریه 7 هزار دالری را پرداخت کرده، به دلیل 
ناتوانی در پرداخت شهریه، یک ســال است سر کالس ها 
حاضر نشده. پدرش کارگر است و شهریه دانشگاه معادل 
درآمد یک سال پدر است. آنها به هیچ وجه توانایی پرداخت 
این میزان پول را ندارند. همه اینها در شــرایطی است که 
فاطمه متولد ایران است و پدرش هم در همین کشور کار 
می کند: »مجبور شدیم برای خرید ارز به استانبول برویم، 
این جا اصال نمی توانیم تهیه کنیم، از همان  ســال اولی که 
 درس خواندم، دالر با ارز آزاد با ما حســاب می شــد، وقتی

 ثبت نام کردم، دالر 3 هــزار تومان بود، حاال 15 هزار تومان 
است.« دانشگاه علوم پزشــکی تهران، شهریه دانشجویان 
خارجی را در چند نوبت دریافت می کند، اما حتما 60 درصد 
شــهریه را همان اول می گیرد و مابقی در طول  سال از آنها 
دریافت می شود: »بخشنامه وزارت بهداشت مربوط به  سال 
گذشته اســت، اما هیچ وقت از طرف دانشگاه براساس آن 
عمل نشد. دلیل اش را هم هیأت امنایی بودن دانشگاه اعالم 

کرده اند.«

 دانشگاه های هیأت امنایی
 در دریافت شهریه اختیار دارند

دانشگاه های علوم پزشــکی اگر به صورت هیأت امنایی 
اداره شوند، در زمینه مســائل مالی، اختیاراتی از خودشان 
دارند و نحوه دریافت شهریه هم در حوزه اختیاراتشان قرار 
می گیرد. کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت 
بهداشت، یکی از دالیل این که دانشگاه ها با وجود بخشنامه 
وزارت بهداشت، شهریه را با ارز آزاد دریافت می کنند همین 
هیأت امنایی بودن دانشگاه ها اعالم می کند و به »شهروند« 
می گوید: »دانشگاه وقتی هیأت امنایی باشد، نمی تواند قانونی 
وضع کند اما می تواند مقرراتی را تصویب کند که مخالفتی 
با قوانین نداشته باشد. این دانشگاه ها به ویژه در زمینه های 
مالی اختیاراتی دارند.« جهانپور می گوید: »دانشجویان اگر 
شــکایتی از این مقررات داشته باشند، می توانند به مراجع 
قضائی مراجعه و آن جا شکایت کنند. اگر تصمیم دانشگاه 
مغایر قانون باشــد، برخورد می شــود.« به گفته مدیر کل 
روابط عمومی وزارت بهداشــت، شــهریه با ارز آزاد، عمدتا 
برای دانشجویانی اجرا می شود که در ماه های اخیر دانشجو 
شــده اند، گاهی هم ظرفیت دانشگاه اشباع شده و دانشگاه 
مجبور اســت با وضع مقرراتی، از پذیرش زیاد دانشــجوها 
جلوگیری کند. با همه اینها امــا او اضافه می کند که برای 
دانشجویان خارجی که در ایران زندگی می کنند، تسهیالتی 
برای گرفتن شهریه با احتساب قیمت ارز در نظر گرفته شده 
و سیاست وزارت بهداشت، حمایت از دانشجویان افغانستانی 
ســاکن ایران برای ادامه تحصیالت دانشگاهی است؛ اما از 

جزییات آن بی اطالع است. 
نه می شود ادامه داد و نه انصراف

دانشجویان خارجی ساکن ایران که کارت آمایش دارند، 
برای دانشجوشدن باید پاســپورت بگیرند، پاسپورت هم 
به معنی حضور موقت آنها در ایران است. آنها برای ورود به 
دانشگاه آزمون کنکور نمی دهند و پذیرش آنها به صورت آزاد 
و با یک مصاحبه است. فاطمه سه ترم دندانپزشکی خوانده 
و حاال که پول شــهریه را ندارد، در خانه مانده: »نه می شود 

ادامه داد و نه ترک تحصیل کرد. ما یک  ســال شهریه را به  
طور کامل پرداخت کردیم. هر وقت پول داشتیم به ما اجازه 
تحصیل می دهند.« فاطمه می گوید پدرش چقدر باید کار 
کند تا شهریه صدوخرده ای میلیون تومان را جور کند، همه 
اینها در شرایطی است که پس از فارغ التحصیلی به آنها اجازه 

اشتغال در داخل ایران داده نمی شود. 
تعرفه شهریه دانشجویان رشته پزشکی به 10 هزار دالر 
می رســد، آنها در طول ترم، به طور مرتب، بخشی از شهریه 
را پرداخت می کنند. حاال در دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
باالی 40 دانشجوی خارجی تحصیل می کنند که از میان 
آنها دانشجویان بورس شده از افغانستان هم حضور دارند، آنها 
پولی بابت شهریه شان پرداخت نمی کنند. از میان آنها که 
مانده اند چند نفر به دلیل باالبودن شهریه ها انصراف داده اند 
و تعدادی هم خرد خرد و در طول  سال هزینه ها را پرداخت 
می کنند: »یکی از دوستانم در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی پزشکی می خواند شهریه  ســال 97 را از او به ریال 

گرفتند و گفتند از  سال دیگر باید دالر بیاوری.«
عبدالحمید، مدیرکل دفتر دانشجویان غیرایرانی وزارت 
علوم، اما می گوید هیچ گزارشی مبنی بر انصراف دانشجویان 
خارجی به دلیل ناتوانی در پرداخت شــهریه به دســتش  
نرسیده اســت. بر اســاس اعالم وزارت علوم، دانشجویان 
خارجی که در ایران تحصیل می کنند، سه دسته اند؛ بخش 
اندکی از آنها بورسیه هســتند اما گروهی که شهریه پرداز 
هستند، خود دو دســته اند، گروهی بر اساس مصوبه هیأت 
امنای دانشگاهشــان شــهریه را به صورت ریالی پرداخت 
می کنند و دســته دیگر به  صورت ارزی شهریه خودشان 
را واریز می کنند. او از وضع دانشــجویان افغانستانی ساکن 
ایران باخبر است، وقتی می گوید: »از دانشگاه ها درخواست 
کردیم که حال دانشجویان بین المللی را مراعات کنند و در 
صورت امکان با گرفتن مجوز از هیأت امنای دانشگاه، شهریه 
دانشجویان را به  صورت دوگانه دریافت کنند؛ یعنی آن دسته 
از دانشــجویانی که دالر دارند و نمی توانند به ریال تبدیل 
کنند، شهریه خود را بر مبنای دالر پرداخت کنند و به همین 
ترتیب آن دسته از دانشجویان خارجی که ریال دارند اما قادر 
به تأمین دالر نیستند، معادل ریال آن را بپردازند.« اما این 
موضوع تنها برای دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم است 

و شامل رشته های پزشکی نمی شود.
 بر اســاس اعالم او، حدود 27 هزار دانشجوی خارجی در 
دانشــگاه های زیرمجموعه وزارت علوم تحصیل می کنند؛ 
از این تعداد 4 هزار نفر بورســیه و مابقی جزو دانشــجویان 
خارجی شهریه پرداز هستند. همچنین 3 هزار دانشجو در 
علوم پزشکی و حدود ۸ هزار دانشجو هم در دانشگاه های آزاد 

مشغول تحصیل هستند.
6 ترم است شهریه نداده ام؛ پول ندارم

»مهســا« دانشــجوی رزیدنتی رادیولوژی دانشــگاه 

علوم پزشکی تهران اســت و حاال چند سالی می شود که 
شــهریه اش را پرداخت نکرده. او می گوید که  ســال 95 
وقتی برای رزیدنتی ثبت نام کرده، هر دالر 3500 تومان 
بود، حاال شده 15 هزار تومان. هزینه های تحصیل آن قدر 
برایش باالست که نزدیک به 6 ترم است که هیچ شهریه ای 
نداده؛ یعنی توانایی مالی نداشته که بدهد: »وقتی درسم 
تمام شــود و برای گرفتن مدرک اقدام کنم، تا قران آخر 
را از من می گیرند. هر چقدر بدهــی دارم، آن موقع از من 
می گیرند.« او حاال ده ها میلیون تومان به دانشگاه بدهکار 
است، اما می گوید شاغل نیست، حقوقی ندارد، پدرش هم 
در قید حیات نیســت و هر چه دارند، خرج زندگی  روزمره 
خودش و مادرش  می شــود: »قبال از افغانســتان برایمان 

پولی می فرســتادند، با آن پول، شهریه را می دادم، اما االن 
دیگر آن پول چیز زیادی نمی شود.« مهسا می گوید بارها 
در تلویزیون دیده که صحبت های مسئوالن را زیرنویس 
کرده اند که از دانشجویان افغانستانی که درآمدشان از ایران 
است، شهریه به دالر گرفته نشود؛ اما وقتی این موضوع را 
به دانشگاه اش اطالع داده، آنها گفته اند که برود و از همان 

مسئوالن نامه بگیرد.
وضع دانشجویان خارجی بهتر از افغانستانی هاست؛ آنها 
از عراق و سوئد و... به ایران آمده اند، درآمد خانواده شان به 
دالر است و با آن پول به راحتی می توانند در ایران زندگی 
کنند، وقتی دالر به تومان تبدیل شود، قاعدتا پول خوبی 
هم از آن درمی آید. برای دانشجویان افغانستانی اما شرایط 
خیلی سخت اســت. مهسا حاال ترم 6 اســت، وقتی دالر 
3500 تومان بود، وارد دانشگاه شد، از ترم سوم، شهریه به 
دالر شــد و حاال او مانده و شهریه هایی که روی هم تلنبار 
شده است:  »دانشگاه اصال با ما راه نمی آید، االن هم کاری 
به کار من ندارد، برخی می گویند منتظرند قیمت دالر به 
30 هزار تومان برسد، بعد شهریه ها را بگیرند، همیشه هم 
قیمت ها به روز است.« مهسا می گوید که همسر برادرش 
متخصص داخلی بوده، وقتی درس  اش تمام شد، دانشگاه 
حتی یک ریــال را هم نبخشــید، برادرش مجبور شــد 
 ماشین و یک زمین اش را بفروشــد تا بتواند کل شهریه را 

پرداخت کند. 
فارغ التحصیالن افغانستانی اجازه اشتغال ندارند 

دانشجویان افغانســتانی مثل تمام دانشجویان خارجی 
دیگر با شــهریه های باال می توانند درس بخوانند؛ اما هیچ 
وقت به آنهــا اجازه کار کردن نمی دهند، مهســا می گوید 
از اول می دانســته در ایران نمی توانــد کار کند، اما خیلی 
درس خواندن را دوســت داشته: »از بچگی بابام من را خانم 
دکتر صدا می کــرد، این دکتر گفتن ها ملکه ذهنم شــد. 
می خواستم واقعا دکتر شوم.« مهسا پزشکی عمومی را در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفته و حاال هم تنها دانشجوی 
خارجی رزیدنتی رادیولوژی این دانشــگاه اســت. همین 
هم شده تا خیلی پیگیر دریافت شهریه نباشد: »البته االن 
پرداخت کنم بهتر است؛ چون بعدا با نرخ روز با من حساب 
می شــود و مبلغ خیلی زیادی را باید پرداخــت کنم.«  او 
می گوید:  »ما مهاجران افغانستانی از بچگی با تبعیض زندگی 
کرده ایم، در حالی  که ما ایران به دنیا آمدیم، بزرگ شــدیم، 
این جا را بیشتر از افغانستان دوست داریم، وطنمان است، اما 
نمی توانیم برگردیم، آن جا امنیت نداریم.« مهسا هم می داند 
که پس از فارغ التحصیلی شغلی انتظارش را نمی کشد: »در 
افغانستان شغل هســت اما من االن 2۸ سالم است و تمام 
مدت هم این جا بودم، می خواهم همین جا باشــم.« مهسا 
7 سال پزشــکی خوانده و 4  سال اســت دوره تخصص را 

می گذراند، یک  سال دیگر، درس اش تمام می شود. 
شرایط تحصیل برای دانشــجویان خارجی داخل ایران 
سخت اســت، برای آنها که از کشورهای دیگر می آیند اما 
هزینه ها باال نیست، مثل شرایطی که »مهرآقا مصدق« در 
ایران دارد. او 27 سال اش است و دانشجوی علوم سیاسی 
دانشگاه تهران است، ساکن کابل اســت و در ایران درس 
می خواند، شهریه دانشــگاه او 450 دالر است و می گوید 
که شهریه هر رشته متفاوت اســت. او لیسانس اش را در 
افغانستان گرفته و وقتی برای ادامه تحصیل به ایران آمد، 
از او مصاحبه ای کردند و با ارزیابی هایی که انجام شد، اجازه 
تحصیل در ارشد علوم سیاسی را پیدا کرد. او می گوید که 

هزینه شهریه را به تومان پرداخت می کند نه دالر. 

»شهروند« از مشقت دانشجویان افغانستانی ساکن ایران در پرداخت شهریه های چند هزار دالری گزارش می دهد

تحصیل به شرط دالرآزاد
  شهریه دانشجویان خارجی رشته پزشکی 10 هزار دالر و دندانپزشکی 7 هزار دالر است؛ دانشجویان افغانستانی ساکن ایران در صورت تحصیل در رشته پزشکی، ساالنه باید 150 میلیون تومان پرداخت کنند

  تعدادی از دانشجویان خارجی ساکن ایران به دلیل شهریه های باال انصراف داده اند
  مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«: دانشگاه وقتی هیأت امنایی باشد، می تواند به شیوه خودش شهریه دریافت کند

وزیرعلومخطاببهدانشجویان
افغانستانیکهشهریههایشانرابادالر
نرخآزادپرداختمیکنند:دانشجویان
میتوانندازطریقمعاونتبینالملل
وزارتخانهیاازطریقسازمانامور

دانشجویانقسمت»دانشجویانخارجی«
اینمشکلراپیگیریکنند

مهسا،دانشجویرزیدنترادیولوژی:
چندترماستشهریهندادهام،وقتیدرسم

تمامشودوبایدبرایگرفتنمدرکاقدامکنم،
تاقرانآخرراازمنمیگیرند.هرچقدربدهی

دارم،آنموقعازمنمیگیرندآنهم
بادالرنرخروز

مامهاجرانافغانستانیازبچگیباتبعیض
زندگیکردهایم،درحالیکهماایرانبهدنیا
آمدهایم،بزرگشدهایم،اینجارابیشتراز
افغانستاندوستداریم،وطنماناست،اما
نمیتوانیمبرگردیم،آنجاامنیتنداریم

 دانشجویان غیرپزشکی افغانستانی نامه بدهند
با این که بیشترین مشکل پرداخت شهریه را دانشجویان پزشکی دارند و وزارت بهداشت متولی این ماجراست اما 
برای آن گروه از دانشجویان غیرپزشکی که زیر نظر وزارت علوم  درس می خوانند و شهریه های باال آنها را تحت فشار 
قرار داده، وزیر علوم توضیح هایی داده است. ماجرای دریافت شهریه دانشجویان خارجی به دالر نه به تومان، مشکل 
این دانشجویان است. وزیر علوم از این دانشجویان خواسته تا در نامه ای اعالم کنند از کدام دانشگاه اند و چه زمانی وارد 
ایران شده اند تا موضو عشان بررسی شود؛ روی صحبت او هم با دانشجویان افغانستانی است:  »این مسأله شامل دو 
گروه می شود؛ گروه اول دانشجویانی اند که والدینشان اهل افغانستان اند، اما در ایران ساکن هستند و از این جا درآمد 
دارند. گروه دوم دانشجویانی هستند که والدینشان در کشور افغانستان هستند، اما خودشان برای تحصیل به ایران 
آمده اند و این گروه جزو آن گروهی نیستند که شهریه را به ریال پرداخت می کنند. پرداخت شهریه به صورت ریالی 
صرفا برای آن دسته از دانشجویان است که والدینشــان از ایران درآمد دارند.« او گفته بود دانشجویان می توانند از 
طریق معاونت بین الملل وزارتخانه و یا از طریق سازمان امور دانشجویان قسمت »دانشجویان خارجی« این مشکل 

را پیگیری کنند.
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