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مسدود شدن  ۲چهارراه کرایهها را  ۲برابر کرد
تشریح جزئیات آزمون دکترا
تمهیدات ترافیکی ماه محرم
اتالف جان در تنها بیمارستان رباط کریم
وضعیت پرستاری به شدت بحرانی است
طلب1500میلیاردی تامیناجتماعی از کارفرمایان
تجمع بازنشستگان نفت آبادان جلوي نهاد رياست جمهوري
جذب  25هزار دانشجوی خارجی تا پایان برنامه
نحوه «بازنشستگی» بیمهشدگان در مشاغل مختلف
لغو مجوز  ۶۵آژانس گردشگری در کشور

خبرها

پارتی بازی در آموزش و پرورش بعید است!

وزیر آم��وزش و پرورش معتقد اس��ت که در این وزارتخان��ه پارتی بازی
نمیش��ود .حمیدرضا حاجیبابایی ،وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با
فارس در پاس��خ به این پرس��ش که «آیا در آموزش و پ��رورش پارتی بازی
داریم؟» ،اظهار داشت :بعید میدانم.

حرکتکشوردرزمینهبهداشتپرشتاباست

محمود احمدی نژاد با ابراز رضایت از پیش��رفت کش��ور در زمینههای
پزش��کی و درمانی اظهار کرد :روند حرکت کش��ور ما در زمینه بهداشت و
درمان و علوم پزشکی روند خوب و پرشتابی است.
وی در مراس��م افتتاحیه س��اختمان جدی��د نخس��تین و قدیمیترین
بیمارس��تان ایران(س��ینا) با اش��اره به اهمیت موضوع س�لامت و درمان
گفت :ام��روز اهمی��ت س�لامت و درمان آنقدر آش��کار اس��ت ک��ه مردم
حج��م قاب��ل توجه��ی از مناب��ع خ��ود را ب��ه آن اختص��اص میدهند و
س��رمایهگذاری وس��یعی در ارتباط ب��ا س�لامت و بهداش��ت اختصاص
پی��دا میکند.ش��اهد ای��ن هس��تیم ک��ه ه��ر روز خدمات جدی��دی چه
در توس��عه دان��ش و پژوه��ش و رس��یدن ب��ه س��طوح ب��االی علم��ی و
تخصص��ی در ای��ن زمین��ه و چ��ه در ارائ��ه خدم��ات گوناگ��ون درمانی
ارائه میشود

یادداشت

دستاوردی که دورنمای زندگی
در کره زمین را روشن میکند

مسعود بُربُر
گروه جامعه

اگر برای فرس��ایش خاکمان کاری نکنیم
ایران به سومالی و چاد تبدیل خواهد شد .این
گفته دکتر ناصر کرمی اس��ت .این کوش��نده
حوزه میراث طبیعی و محیط زیست در توضیح
ادعایش میگوید« :برهوتتری��ن کویر ایران
چاله مرکزی لوت اس��ت .اما وسط همان هم
میتوان آثار شهر باستانی «خبیص» را دید .یا
مثال از نوشتههای ناصرخسرو میشود فهمید
که تا  700س��ال پیش ،از  6فرسخی کرمان،
جنگل بوده است .سکونت در جایی که اکنون
مطلقا غیرقابل معیش��ت اس��ت نشان دهنده
تغییرات شرایط محیطی در طول زمان است.
این کش��ورهای آفریقایی که نام ب��ردم بعضا
حتی تا  20سال پیش شرایط بهتری داشتند
اما زمین به دالیل مختلف زادآوری طبیعیاش
را از دست میدهد ».این نویسنده و روزنامهنگار
با اشاره به دورههای طبیعی تغییرات اقلیمی
تصریح میکند« :دورهه��ای اقلیمی میتواند
مدیریت ش��ود ،مث�لا با پیشبین��ی وضعیت
نامساعد اقلیمی برداشت به اندازه باشد تا این
دوره پشت سر گذاشته شود .اما متاسفانه آنچه
در خشکسالی جنوب کشور در دهه هفتاد رخ
داد مثال در استان فارس اثراتی برگشتناپذیر
بر جای گذاشت ».به گفته کرمی در چهل سال
اخیر س��طح جنگلهای ای��ران از  22میلیون
هکتار به هف��ت میلیون هکتار رس��یده و 90
درصد حیات وحش نیز از بین رفته اس��ت .با
درنظر داشتن رتبه نخست ایران در جهان در
زمینه فرسایش خاک ،روشن است که نابودی
 90درصدی حیات وحش در اثر ش��کار نبوده
است بلکه زیستگاهها دیگر آن بارآوری سابق را
ندارند .کرمی هشدار میدهد« :فراموش نکنیم
که ش��غال و گراز از انس��ان جان سختترند.
گرگ و ش��غال که شکار نمیش��وند .نابودی
این گونهها میتواند پیامی برای آدمها داشته
باشد ».کرمی مثال دیگر را افغانستان میداند
که تصاویر دهه  70میالدی آن بسیار زیباست
اما االن غبار آن را فراگرفته اس��ت .به گفته او
جنگ داخلی افغانستان با طالبان نیست بلکه
با طبیعت بیبرگ و بار اس��ت چرا که طبیعت
ناپایدار ،جامعه ناپایدار و سیاست پرتنش را به
دنبال میآورد.
وی مهمتری��ن اق��دام الزم ب��رای رف��ع
ای��ن مش��کل را جلب توج��ه به ای��ن معضل
زیس��تمحیطی میداند چرا که مردم نابودی
جنگل و دریاچه را به چشم میبینند اما عکسی

متن كامل را در قانون آنالين بخوانيد

چهرهروز

برهوتیبهنامایران

که نشانگر فرسایش خاک یک سرزمین باشد
را نداریم .با این حال به گفته او فرآیند تبدیل
جنگل به درختزار ،آنگاه به بوتهزار ،سپس به
مرتع و نهایتا به بیابان روندی است که تبدیل
یک موقعیت قبل��ی به بع��دی آن را در هفتاد
درصد اراضی ایران میتوان دید .کرمی از چرای
بی رویه دام به عنوان یک عامل اصلی فرسایش
خاک ن��ام میبرد .ب��ه گفته او چرای دام س��ه
برابر ظرفیت طبیعی کشور است و  80درصد
مساحت ما تحت عنوان مرتع تعریف شده است.
وی با طرح این پرس��ش که فروش نفت تا چه
زمانی و چه جمعیتی را پاسخ خواهد داد تاکید
میکند که در ح��وزه دامداری مزیت نس��بی
نداریم و روی کشاورزی نیز نمیتوانیم حساب
کنیم چرا که بارش متوسط  250میلیمتری
ایران تنها یک سوم متوسط  750میلیمتری
جهان است.
دکتر سروش مدبری ،رئیس انجمن علمی
زمین شناس��ی ایران نیز با اشاره به جغرافیای
خشک کشور ،مهمترین عامل فرسایش خاک
را نبود پوش��ش گیاهی میداند .به گفته او در

ازدواج

محمد درویش *
ّ

دردنیایکنونیچهمیگذرد؟کافیاستمروریگذرابهدهخبرنخستچند
خبرگزاری و روزنامه مهم در ایران و جهان بیندازیم تا دریابیم که اگر بیگانهای قرار
بود بر بنیاد تفسی ِر همین خبرها ،برای زمین ما نامی انتخاب کند؛ بی شک آن نام
جهنم یا دست کم برزخ بود! نبود؟ مرگ روزانه هزاران زن و کودک و غیرنظامی
در اثر جنگهایی که در بروز آنها تقصیری نداشتهاند؛ قتل عام میلیونها درخت
و حیوان به بهانههای مختلف از توسعه راهس��ازی و معدن کاوی و سدسازی و
طرحهای انتقال آب بین حوضهای و توربینهای بادی گرفته تا تأمین معیشت
و شکار و  ...خطر قحطی ،افزایش قیمت مواد غذایی ،نابودی تاالبها ،نشست
زمین و افت شدید سفرههای آب زیرزمینی در بخشهایی از آفریقا ،چین ،ایران،
کالیفرنیا ،استرالیا و  ...پدیدههای مرگباری چون تغییر اقلیم ،آب شدن یخها در
جنوبگان ،به زیر آب رفتن جزایر و سواحل پرجمعیت و بروز توفانهایی بی سابقه
چون سندی و  ...همه و همه گواه آن است که برای یک بیگانه ،انتخاب کره زمین
برای زیستن ،نمیتواند در صدر اولویتها و جانماییهایش قرار گیرد! میتواند؟
با این وجود ،حقیقت این است که زندگی در زمین همچنان ادامه دارد و تعداد
داوطلبان برای ادامهی آن به مراتب بیشتر از افرادی است که مایلند به آن پایان
دهند! چرا که همچنان حتي در سختترین شرایط و دردناکترین موقعیتها
هم هستند ،آدمهایی که از ته دل میخندند و نوشخند زندگی را به آنهایی که
شاید هرگز ندیده و نشناختهاند هدیه میدهند و هم آدمهایی که برای بهبود
زندگی نه فقط همنوعانشان؛ که حیوانات و گیاهان ،از هر آنچه که در توان دارند،
سود میبرند تا جهانی سبزتر و آرامتر و ایمنتر بیافرینند .برای همین است که
وقتی به روندها نگاه میکنیم ،درمییابیم که بهانههایی استوار برای روشن دیدن
افق آینده وجود دارند؛ بهانههایی که وجودشان را هرگز نمیتوان انکار کرد .به
عنوان مثال ،رشد کَمّ یِ جمعیت جهان در طول چهار ده ه گذشته ،تعدیل شده
و متوسط جهانیِ تعداد فرزند برای هر زوج از 4.8ب ه 2.5نفر کاهش یافت ه است و
بدین ترتیب ،آستان ه افق زیستن در سیاره ما و ظرفیت پذیرش سرزمین باز هم
دستنایافتنیترشدهاست.ازسویدیگرمعجزهاینترنت،امکاندسترسیتقریباً
رایگان و پرشتاب ب ه اطالعات و برقراری ارتباط بینظیر نسبت ب ه طول تاریخ را
فراهم ساخته و امکان اثربخشی هر انسانِ سخاوتمند و پاک ب ه اندازه میلیونها
فر ِدکمتربخشندهشدهاست.همچنینامروزدربسیاریازکشورها،نگرشمردم
از دیدگاههای قطببندی شده ،وطن جغرافیایی ،تمایز و حتی تنفر از انسانها
و ملل دیگر ،در حال دگرگونی ب ه نگرش جهان وطنی و خانواده بزرگ انسانی
است .بهتدریج مردم بیشتری میفهمند ک ه دامنزدن ب ه تفاوتها و اختالفها،
ت نه جامعه جهانی .به
مرتبط با منافع بانکها (سرمایهداران) و برخی دولتهاس 
موازات این تحوالت ،دستاوردهای فنی و شگردهایی چون بیخاکورزی ،کاهش
استفاده از آفتکشها و جایگزینی ورمیکمپوست به جای کودهای شیمیایی
در کشاورزی و نیز میل بیشتر به کاهش پروتئین حیوانی در سبد غذایی ،میرود
تا تعریف جدیدی از امنیت غذایی ارائه دهد و آشکارا به بهبود منابع آب و خاک
جهان به رغم تولید غذای افزونتر کمک کند.
*عضوهيأتعلميموسسهتحقيقاتجنگلهاومراتع

هشدارکارشناساندربارهبحرانفرسایشخاکدرکشور

بسته پیشنهادی وزارت جوانان
به دولت برای ازدواج

از تامین مسکن
تا پرداخت مستمری
گروه جامعه -بسته پیشنهادی 9گانه وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل
ازدواج در حالی برای تصویب به دولت تقدیم شده که به دلیل بحرانهای ارزی
و شرایط اقتصاد و بازار گران شده طال و لوازم خانگی ،وام ازدواج جوانان نیز از
سوی بانکها با محدودیت مواجه شده و اساسا تشویق به ازدواج از سوی دولت با
آنچه زیر پوست جامعه می گذرد در تضاد به سر می برد .معاون امور فرهنگی و
تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ارائه بسته  9گانه پیشنهادی وزارتخانه
به دولت به مناسبت هفته ازدواج گفت :این بسته پیشنهادی تقدیم دولت شده
و در انتظار تصویب آن هستیم .سید باقر پیشنمازی به ایسنا گفت :دراین بسته
اولین پیشنهاد در راستای ارائه تسهیالت به جوانان درجهت ازدواج آسان آنان،
بحث مسکن جوانان است که طبق ماده  3قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب
 1384مجلس شورای اسالمی ،پیشنهاد شده اس��ت تا وزارت راه و مسکن با
استفاده از ظرفیتهای اعتباری زمینه احداث واحدهای مسکونی کوچک با50
متر مساحت را برای واگذاری موقت به صورت سه ساله و اجارهای برای جوانانی
که تازه ازدواج کردهاند ،فراهم کند .وی پیشنهاد دوم وزارت ورزش و جوانان به
شورای برنامه ریزی استانها را تخصیص مبلغ 10میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز
به ستاد ساماندهی ازدواج استانها برای تسهیل امر ازدواج جوانان در هر استان
عنوان کرد و افزود :پیشنهاد سوم وزارتخانه به معاونت راهبردی ریاست جمهوری
تامین ودیعه اجاره مس��کن برای زوجهای کم درآمد اس��ت .پیشنهاد چهارم
وزارت جوانان به تمامي دستگاههای اجرایی این است که از محل صرفهجویی
در اعتبارات ساالنه هر یک از دستگاهها ،نسبت به افزایش مبلغ هدیه ازدواج
کارکنان دولت و فرزندانشان تا سقف  50میلیون ریال اقدام کنند.
به گفته پیشنمازی در پیشنهاد بعدی تاکید شده که وزارت ورزش و جوانان و
وزارت دادگستری با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت
به تدوین الیحه تسهیل مشاورههای قبل و بعد از ازدواج اقدام کنند .معاون امور
فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد ششم این وزارتخانه را تاکید
به دستگاههای اجرایی در راستای اولویت قرار دادن استخدام جوانان متاهل
عنوان کرد و گفت :طرح بیمه حمایت از متاهلین نیز پیش��نهاد بعدی وزارت
ورزش و جوانان است به طوری که جوانان بیکار که به دلیل نداشتن شغل تن
به ازدواج نمیدهند بتوانند تا زمان شاغل شدنشان از طریق بیمه ،مستمری
دریافت کنند.وی گفت :پیشنهاد هش��تم این وزارتخانه به بانک مرکزی اين
است که نس��بت به حذف ضامن ازدواج اقدام کند همچنین وام ازدواج نیزبه
نسبت تورم ساالنه افزایش یابد .درمورد آخرین پیشنهاد ،دستگاههای اجرایی
تسهیالت ویژهای را به جوانان غیرمتأهل (کارمندشان) ارائه دهند تا کارکنان
مجرد ازدواج آسان کنند.

مرگ نوجوان  ۱۵ساله بر اثر کمبود دارو
چهره امروز منوچهر  15س��اله است که
در  15سالگی ماند .پس��ر نوجوان عشایری
در شهرستان دزفول که در کوهستان دچار
حادثه ش��د و به علت آنکه دارویی در منزل
نداشت پس از رس��یدن به بیمارستان جان
خود را از دس��ت داد .آن طور که خبر آنالین
گزارش داده منوچهر اسماعیلی لیوسی مبتال
به بیماری هموفیلی بر اثر عدم دسترسی به
دارو فوت ک��رد .این حادث��ه را احمد قویدل
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تائید کرده
و گفته سطح دسترسی بیماران هموفیلی به
داروهایش��ان به دلیل تحریم داروهای این
بیماران کاهش اساسی یافته است و عمال
با کمبودهای داروی��ی موجود ،بیمار نمی

تواند در منزل خود دارو نگهداری و در مواقع
خطر از آن استفاده کند .بحران در بازار دارویی
کش��ور در حال حاضر به شکلی است که نیاز
دارویی کشور در بسیاری از بیماریهای خاص
تامین نمی شود و داروهای آنها کمیاب و نایاب
شده است .کمبود اقالم دارویی در کشور در
شرایطی سالمت بیماران در کشور به خصوص
بیماران مبتال به بیماریهای خاص را تحت
ش��عاع قرار داده و منجر به ف��وت تعدادی از
بیماران شده است که تحریمهای اتحادیه اروپا
و آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کنندگان
دارو شرایط را بحرانی کرده است و بن بست
مبادالت بانکی بین المللی واردات دارو را دچار
مشکالت اساسی کرده است.

باوجوداینکهاغلبگفتهشدهکشور
مادرفرسایشطبیعیخاکبهدلیل
تغییراتاقلیمنقشینداشتهامااکنون
نقشمادرتغییراتاقلیمنیزافزایشپیدا
کردهومارتبهدهمتولیدگازهایکربنی
جهانراداریم
سالهای اخیر بیش از ده برابر میزان طبیعی
خاک شسته میش��ود که چرای بی رویه دام
و جنگل زدایی ب��ه ویژه در مناط��ق مرتفع و
ش��یبدار مثل دامنههای الب��رز و زاگرس از
موثرترین عوامل آن به ش��مار میآیند .مدیر
کل پیشین دفتر آب و خاک سازمان حفاظت
محیط زیست با ابراز تاسف از این که در کشور
ما توسعه پایدار مبنا نیس��ت و فقط بر اساس
اقتصاد تصمیمگیری میشود به صرفه نبودن
دامپ��روری را مثال میزند ومی گوید :ش��اید
خودکفایی در همه زمینهها هم ایدهآل نباشد.
شاید واقعا بهتر باشد که ما گوشت وارد کنیم تا

این که به فکر تولید آن باشیم .به گفته مدبری با
رخداد فرسایش خاک ،سیالبها رسوبات را در
دشتهای پایین دست پخش خواهد کرد و به
این ترتیب تمام منافذ سفرههای آب زیرزمینی
نیز بسته خواهد شد.
به این ترتیب در این مناط��ق نیز آب نفوذ
نمیکند و زمینهای پایین دست نیز سیالبی
خواهد ش��د .مدبری میگوید با وجود این که
اغلب گفته شده کشور ما در فرسایش طبیعی
خاک به دلیل تغییرات اقلیم نقشی نداشته اما
اکنون نقش ما در تغیی��رات اقلیم نیز افزایش
پیدا کرده و ما رتبه دهم تولید گازهای کربنی
جه��ان را داریم که در رابطه ب��ا آن میتوان به
کارخانههای سیمان بیاستفادهای اشاره کرد
که به طور گسترده سوختهای فسیلی مصرف
میکنند و یا اکثر کارخانههای مازوت که بسیار
آالینده هستند .دکتر پونه معقول ،متخصص
خاک و پی ،نیز دستهای از فعالیتهای انسانی
شامل زراعت ،جنگلداری ،گردشگری و استفاده
از زمین را به طور مستقیم بر ویژگیهای خاک
موثر میدان��د .وی همچنی��ن از فعالیتهایی

که منجر به تولی��د مواد زائد ،انتش��ارآالینده
ویا کمک به تغییرات آب وهوایی میشوند نام
میبرد .به گفته او ای��ن فعالیتها در دهههای
اخیر روندی فزاین��ده داش��ته و منتهی به به
فرآیندهای تخریب خاک ش��ده است .معقول
که دکترای مهندس��ی خاک و پی خ��ود را از
مدرسه راه و پل پاریس گرفته با اشاره به افزایش
جمعیت زمی��ن ،باالتر رفتن اس��تانداردهای
زندگی و کمیابی منابع طبیعی ،تخریب خاک را
مهمترین دغدغه دوران مدرن می داند .به گفته
او دخالتهای بشری که منجر به تخریب زمین
میشوند جنگلزدایی ،چرای بیرویه دام ،سوء
مدیریت زمینهای کش��اورزی ،بهره برداری
بیرویه ازپوشش گیاهی برای مصرف خانگی
و فعالیتهای صنعتی است.
طبق آمار بان��ک جهانی در س��ال ،1991
حدود  60درصدازجنگلزدایی درکش��ورهای
درح��ال توس��عه مرب��وط ب��ه فعالیته��ای
کشاورزی ،حدود  20درصد مربوط به عملیات
اکتش��افی (از جمله معدن) و 20درصد مابقی
مرب��وط ب��ه مص��رف خانگی س��وخت چوبی
هس��تند .تخمین زده ش��ده که اکنون تنها 4
تا  6درصد از کش��ور اتیوپی پوش��ش جنگلی
دارد در حالیکه این مق��دار برابر با  40درصد
بوده است .همچنین میتوان به کشور ساحل
عاج اشاره نمود که بیش از  50درصد از پوشش
جنگلی خود را صرف کمتر از سه دهه از دست
داده است .معقول تاکید میکند که دربسیاری
از نقاط ایران ،انواع گوناگونی از تخریب خاک
ناشی از فعالیتهای انسانی قابل مشاهده است.
به گفته او تغیی��رات کاربری زمین در ایران در
 50سال گذشته س��ریع تر از هر زمان دیگری
درتاریخ پیش رفته و انتظار می رود که در آینده
با همین روند و یا با شتاب بیشتری ادامه یابد.
به گفته او در طول  50س��ال گذش��ته ،مقدار
زمینهای کش��ت ش��ده در ایران بیش از پنج
برابر افزایش یافته است.
ایران در فرس��ايش خاك ،مقام اول جهان،
در بيابانزايي مقام دوم جهان ،در جنگل زدايي
مقام شش��م جهان و در تخريب تنوع زيستي
مقام س��وم جهان را دارد و بر اس��اس آمار ،در
كمتر از چهل س��ال 90درصد حيات وحش و
 70درصد مساحت جنگلهاي خود را از دست
داده است .تنها به دلیل فرسایش خاک ،ایران
هرس��ال دو میلیمتر ،فرونش��ینی دارد و با از
دست دادن سالیانه  2تا  5میلیارد متر مکعب
خاک ،حجم خاکی ک��ه از بین میرود از حجم
سه جزیر ه تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسي،
بیشتر است.

گزارش2

کامران دانشجو وزير علوم:

دانشگاه محل کف و سوت نیست
گروه جامعه -وزیر عل��وم ،تحقیقات و فناوری که بیش از توس��عه علم
و کسری بودجه دانشگاهها ،نگران استادان س��کوالر و تحرکات دانشجویی
به س��ود دش��من و تبلیغات احزاب اس��ت ،حاال نگرانی خود از سوت و کف
دانشجویان را ابراز کرده و گفته " دانشگاه جای هیجانات کاذب نیست".
کف و سوت برای مدیریت دانشگاههای کشور همیشه مسئله بوده با این
حال پیشینه این برچسب که گاهی به پیشانی دانشگاه خورده در سالهای
بعد از دوم خ��رداد  76و در طول اوج گیری فعالیت سیاس��ی و اجتماعی در
دانشگاهها به اوج خود رسید .تا جایی که دانشگاه بعد از هر کنش و واکنش
سیاسی محل برخورد و تسویه حساب سیاسی بوده است .با این حال در دولت
نهم و دهم دانشگاه وضعیت به مراتب پیچیده تری را تجربه کرد تا جایی که
بحث انقالب فرهنگی دوم هم به میان آمد و در هیاهوی برخورد با دانشگاهها،
دانشجویان ستاره دار شدند و کارنامه اساتید هم بی توجه و استادان منتقد
یا مخالف سیاستهای دولت به بازنشس��تگی اجباری و زود هنگام مجبور
ش��دند و بعد از آن طرح هم یکی یکی طرحهایی مثل جداسازی و تفکیک
جنسیتی دامن دانشگاهها را گرفت .کامران دانشجو در حاشیه مراسم اعطای
دکترای افتخاری به شهید حسن تهرانی مقدم که در محل دانشگاه تربیت
مدرس برگزار ش��د با تاکید بر اینکه "جلوی تحریکات دشمن علیه نظام در
درون دانشگاهها را میگیریم گفت :درهای دانشگاه به روی افرادی باز است
که حرف علمی و منطقی بزنند و سکوی تبلیغاتی فرد و حزبی نخواهد بود.
به نظر می رسد با نزدیکی کشور به فضای انتخابات ریاست جمهوری ،وزیر
علوم تالش دارد با هشدارهای پیش دستانه فضای دانشگاهها را که همیشه
یکی از اصلی ترین پایگاههای تبلیغاتی و منشا بسیاری از کنشهای اجتماعی
در ایران بوده را متاثر کند.
البته پیشتر تحرکات ساختاری در دستور کار وزارت علوم با بینش کامران
دانشجو وجود داش��ته که می توان به بحث بازنشستگی زودهنگام
اساتید منتقد و همین طور طرح جنجالی تفکیک جنسیتی در
دانشگاهها اش��اره کرد .او البته به مشکالت بودجه دانشگاهها
بی توجه نبوده و در باره کس��ری بودجه دانش��گاهها افزود:
فکر نمی کنم در این زمینه مش��کل خاصی داشته باشیم
و تالش میکنیم که این موض��وع را مدیریت کنیم.
طی جلساتی

سالمت

 350میلیون نفر
در جهان
بیماری قند دارند
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی دیابت(بیماری
قند)بااشارهبهاینواقعیتتلخکه 350میلیونانساندرجهاندچاردیابتهستند
گفت 80:درصد بیماران در کشورهای درحال توسعه به سر می برند .بان کی مون
خواستار اقدام دسته جمعی برای جلوگیری از گسترش دیابت و بهبود کیفیت
زندگی افراد مبتال به آن  ،به ویژه فقرا و محرومان شد و گفت :دیابت شایع ترین
بیماری غیر واگیردر جهان است .هر ساله این بیماری به دلیل افزایش تعداد افراد
سالمند و جهانی شدن روش زندگی ناسالم در حال گسترش است.

با معاون اول رئیسجمهور و همچنین معاونت راهبردی ،مش��کالت بودجه
دانشگاهها در حال مدیریت است .دانشگاهیان در حل مشکالت باید بیشترین
سهم را داشته باش��ند و در این زمینه باید با مدیریت موضوع را پرچمداری
کنند .دانشجو در مورد مشکالت اعزام بورس��یهها گفت :در اعزام بورسیهها
مشکلی وجود ندارد تنها آن دسته از دانش��جویانی را اعزام می کنیم که در
رشتههای اولویت دار متقاضی تحصیل و اعزام باشند .این در حالی است که
پیشتر یکی از مقامات مجلس گفته بود دانشجویان ایرانی که از سوی دولت
بورس می شوند بعد از مدتی دیگر به کشور بر نمی گردند.
وی آخرین تغییرات در آزمون دکترای س��ال  92اظهار داشت :هر چند
نس��بت به برگزاری آزمون دکترا اعتراضات فراوانی وجود دارد و دانشگاهها
گاهی اوقات گزینشی عمل می کنند اما باید به استادان هم حق داد تا بهترین
گزینه را برای دانشجوی دکترا انتخاب کنند.
دانشجو با بیان اینکه آزمون دکترای  92تخصصی تر خواهد شد ،افزود:
درخواست داوطلبان دکترا این است که وزن آزمون دکترا یک به چهار شود،
یعنی وزن مصاحبه یک ،وزن آزمون کتبی چهار شود ،اما با این حال ما قائل
به رعایت حق تعادل هستیم.

محیط زیست

مديران سازمان
محیط زیست
فرافکنی میکنند
اسماعیل کهرم ،کارشناس محیط زیست گفت :س��ازمان حفاظت از محیط
زیست با روشهای هزینه بر همچون وارد کردن ببر سیبری و شیر ایرانی از هند به
دنبال انحراف اذهان عمومی از عملکرد ضعیف خود در زمینه محیط زیست است.
وی در رابطه با مهمترین چالش امروز محیط زیست کشور به ایلنا گفت :نگرش غلط
به مقوله محیط زیست مهمترین چالش در این زمینه است و در حالیکه ما از حضور
یکسازمانعریضوطویلبرایحفاظتازمحیطزیستکشورمانخشنودهستیم
و فکر میکنیم که در این زمینه اختیارات کافی و مناسبی را به دست آوردهایم.

