
مشكل اعزام دانشجويان بورسيه حل شد/نحوه اعطای ارز به دانشجويان غيربورسيه (15-7-91)

نوشته شده توسط مدير كل
شنبه ، 15 مهر 1391 ، 07:52 - 

ایران کنفرانس

مشكل اعزام دانشجويان بورسيه حل شد/نحوه اعطای ارز به دانشجويان  
غيربورسيه

  

مديركل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از حل  مشكل اعزام دانشجويان بورسيه خبر
داد و گفت: مشكل كليه دانشجويان بورسيه تا  2 هفته آينده برطرف ميشود.

  

 با بيان اينكه طيدكتر حسن مسلمي نائيني در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهي»خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
جلسه وزارت علوم با معاون اول رياست جمهوري و بانك  مركزي، مقرر شد تا مشكلات ارزي دانشجويان بورسيه مرتفع

شود، گفت: طي اين  طرح اميدواريم تا دو هفته آينده بتوانيم دانشجويان بورسيه را طبق روال  گذشته به
دانشگاههاي پذيرفته شده در خارج از كشور اعزام كنيم.

  

وي با بيان اينكه در همين راستا پنج نفر از دانشجويان بورسيه كه مدارك خود  را تكميل كرده بودند، اعزام شدهاند،
گفت: البته به دليل مشكلات موجود  تسهيلات ارزي مربوط به سه ماه اول اين دانشجويان و همچنين بليت رفت براي 

آنان تهيه شده كه در صورت رفع مشكلات همانند گذشته باقي خدمات نيز ارائه  خواهد شد.

  

نائيني با بيان اينكه كليه دانشجويان بورسيه در صورت تكميل مدارك، در نوبت  اعزام قرار گرفتهاند، گفت: اين
دانشجويان نيز به نوبت اعزام خواهند شد.

  

وي با اشاره به مشكلات ارزي دانشجويان غيربورسيه نيز اظهار كرد: با اعلام  بانك مركزي، اعطاي ارز دولتي به اين
دسته از دانشجويان متوقف شده است، ولي  اين دسته از دانشجويان ميتوانند با دريافت معرفينامه ارز دانشجويي از  

وزارت علوم نسبت به دريافت ارز با قيمت اتاق مبادلات ارزي اقدام كنند.

  

دكتر مسلمي در خاتمه با بيان اينكه روز گذشته 5000 معرفي نامه ارز دانشجويي  بين متقاضيان توزيع شد، گفت: كليه
دانشجويان براي دريافت ارز چه به نرخ  دولتي يا غيردولتي بايد معرفي نامه ارز را دريافت كنند.
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