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داشتن مدرک زبان انگلیسی عامل اصلی برای قبولی در دانشگاه های خارج از کشور و حتی برخی از دانشگاه های داخلی است .این مدرک بین المللی تا آن جا مهم است که بعضی از شرکت
ها که دارای ارتباطات زیادی با دنیای فرامرزی اند نیز برای پذیرش و استخدام اعضای جدید داشتن این مدرک را مالک انتخاب قرار داده اند .اگر شما نیز به دنبال به دست آوردن این مدرک
بین المللی هستید می توانید آن را با شرکت در یکی از آزمون های تافل یا آیلتس به دست آورید .برای آشنایی بیشتر با این آزمون ها ،گزارش امروز را از دست ندهید.

آیلتس چیست؟

آیلتس( )IELTSمخفف عبارت International
 English Language Testing Systemبه
معنی سامانه جهانی سنجش زبــان انگلیسی
است .آزمون آیلتس در چند بخش مختلف که هر
کدام کاربرد خاص خود را دارد ،برگزار می شود.
مثال متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های
کشور انگلستان یا کشورهای انگلیسی زبان باید
در بخش آکادمیک آن توانایی خود را بسنجند.
بخش جنرال مخصوص کسانی است که خواهان
اشتغال در کشورهای خــارجــی هستند .در
حالی که اگر فردی به دنبال روادید انگلستان
است باید در بخشی که میزان مهارت گفتاری و
شنیداری را بررسی می کند شرکت کند .البته
نا گفته نماند که اعالم نتیجه در این آزمون با دو
نوع دیگر فرق می کند و شرکت کننده یا قبول یا
رد می شود .اگر به هر دلیلی متقاضی شرکت
در این بخش هستید خبر خوش این که از اواخر
سال  1394امکان برگزاری الیف اسکیلز در
ایران در موسسه ایرسافام به وجود آمده و دیگر
نیازی نیست برای شرکت در این آزمون خود را به
زحمت بیندازید و به کشورهای همسایه بروید.
تافل چیست؟

بررسی هزینههای قبولی در آزمون تافل و آیلتس

هزینههای زبانآموزی
خبرنگار

فاطمه سوزنچی -سمیه محمدنیا

h.habibi@khorasannews.com

هرسال تقریب ًا ده ها هزار دانشجوی
متقاضی تحصیل در داخل یا خارج از
کشور ،در یکی از آزمون های آیلتس یا
تافل شرکت می کنند .خانم م .ه یکی از
همین دانشجوهاست که تجربه جالب
و البته پرهزینه ای برای به دست آوردن مدرک آیلتس
کسب کرده است .او داستان آیلتس گرفتن اش را این
گونه آغاز می کند« :چندسال پیش قصد ادامه تحصیل
در کشور مالزی را داشتم؛ تحصیل در این کشور آن قدر
برایم مهم بود که تبدیل به یکی از آرزوهای بزرگم شده

بود .برای رسیدن به این آرزو خیلی تالش کردم و از
لحاظ مبانی تخصصی رشته ام ،تقریب ًا توانایی های
الزم را کسب کرده بودم .اما بیشتر نگرانی ام درباره زبان
انگلیسی بود .باید هر طور شده سطح زبانم را باال می
بردم تا بتوانم از آزمون آیلتس سر بلند بیرون بیایم .اما
در این میان هزینه های کمرشکن کالس های آمادگی
آزمون و همچنین قیمت سنگین آزمون اصلی آیلتس
باعث شده بود فاصله زیادی تا رسیدن به خواسته ام
به وجود آید .اما با وجود همه این ها دست از تالش و
هزینه کردن برنداشتم حتی مجبور شدم به خودروام

مصاحبه چالشی خراسان با وزیر نیرو؛ از بحران آب تا قطعی برق

دالالنآب،دندان طمع را بکشند
» »ادامه از صفحه ۹

درحــوزه برق هم ســواالت کم نیست ،یکی از
موضوعاتی که امسال اتفاق افتاد خاموشی هایی بود که
اول گفته می شد که برنامه ریزی شده نیست بعد معلوم
شد که برنامه ریزی شده هم هست و این وضعیت ادامه
یافت ،کمی درباره دلیل این خاموشی ها بفرمایید ،گاهی
گفته می شود که تعهد ایران به اجرای توافق پاریس و
محدودیت هایی که درمصرف سوخت فسیلی ایجاد می
شود ،ممکن است دلیل ایجاد این خاموشی ها باشد ،لطفا
دراین باره هم توضیح بفرمایید.

باالخرهموضوعآبوبرقدرکشورمامثلخیلیدیگرازنقاطدنیاباهمارتباطدارد،بیارتباطنیستند،مااالنظرفیتقابل
مالحظه ای نیروگاه های برق آبی به ویژه دراستان خوزستان
داریــم ،به طور مثال سال گذشته 9هــزارو 300مگاوات از
مجموعه برق تولیدی مان برق آبی بوده است ،سال گذشته
هم سال خیلی تری نبوده است اما چرا امسال این اتفاق افتاد
که درســال های اخیر نیفتاده بود ،چون امسال یک اتفاق
دیگری افتاد که در 50سال اخیر نیفتاده بود ،ما نباید این
را از نظر دور بداریم.امسال خشک ترین سال ما در پنج دهه
گذشته بود تا آخر سال شمسی یعنی تا اواخــر اسفند فقط
 100میلی متر بارش داشتیم ،درفروردین و اردیبهشت بود
که به فضل الهی بارندگی ها مقداری بیشتر شد و رسیدیم به
جایی که به طور متوسط بارش کشور نسبت به سال گذشته
 27درصد کمتر بود و هست اما دراستان خوزستان این کم
بارشیبهنسبتسالقبل 50درصدبوددربرخیازاستانها
بیشاز 70درصدهمهست،مثلهرمزگان،بوشهر،کرمانو
فارس اما دراستان خوزستان کم بارشی یعنی کاهش ارتفاع
آب درمخازن سدهایی که مولد برق هم هستند ما تقریبا از
اواسط زمستان گذشته می دانستیم که درتابستان سال97
نهتنها 9300مگاواتبرقآبیسالقبلرانمیتوانیمدرمدار
داشته باشیم بلکه حداکثر حدود پنج هزارمگاوات است،
یعنی حدود چهار هزارو 500مگاوات کمبود تولید ناشی از
کم بارشی فوق العاده و کم نظیر درسال آبی  97-96داشته
ایم این چیز پنهانی نیست اگر بخواهیم جواب این پرسش را
بدهیمکهچراامسال،اماتولیدبرقراازنیروگاههایحرارتی
متوقفنکردیمومطابقبرنامهانجاممیگرفتمامیدانستیم
کهتابستان 97بهنسبتتابستان 96حدود5درصدافزایش
مصرفداریمچونجمعیتاضافهمیشودوصنایعتوسعهمی
یابندو...؛اینیعنینسبتبه 55هزارمگاواتسال 96یعنی
2700تــا 2800مگاوات افزایش مصرف که به آن 4500
مگاواتکاهشبرقآبیهااضافهمیشدومیرسیدبهچیزی
اندکیبیشازهفتهزارمگاواتکمبودتولیدکهبرایجبران
آن دو منبع داشتیم یکی تولید نیروگاه های جدید که این یک
ظرفیتیداردومتناسببامنابعمالیکشوراست،درحدمنابع
مقدور فعالیت ها هیچ گونه توقفی نداشتند ،بقیه آن را روی
مدیریت مصرف تکیه کردیم یعنی آمدیم از زمستان سال قبل
باصنایعبزرگمذاکرهکردیموباآنهاقراردادبستیمکهطبق
آنبرخیازواحدهایشانرابدوناینکهبهتولیدشانلطمهای
بزنددرساعاتپیکبارازمدارخارجکنندودرعوضدرساعات
غیر پیک به آن ها برق ارزان تری بدهیم ،قراردادهایش در
اردیبهشت ماه امضا شد.با تعداد زیادی صاحبان چاه های
کشاورزیمذاکرهکردیمکهدرساعاتپیکبارچاههایشانرا
خاموشکنندبهجایآندرساعاتغیرپیکبرقرایگانبهآن
ها بدهیم.روی آوردیم به مردم قبل از این که با مردم صحبت

کنیم دوسه مصوبه از دولت گرفتیم و دستگاه های دولتی را
موظفکردیمدرسطحکشورامسالنبایدمصرفآبوبرقشان
نسبتبهسالقبلافزایشیابد،رسمابخشنامهکردیمکهاگر
چنین اتفاقی رخ دهد مدیران باید جواب گو باشند.ساعات
کاراداراتراتغییردادیمکهازاینرهگذرمقداریساعتپیک
را تغییر دادیم و روی آوردیم به مردم که خواهش کنیم از آنان
کهمصرفخودشانراتاجاییکهمیتوانندمدیریتکنند.
اینکارهاچقدرموثربود؟

موثر بود اما هنوز هم جای کار فراوانی دارد.حـــدود 21هزارمگاوات از55هزارمگاوات اوج بارمان مربوط به دستگاه
هایسرمایشیاست.درمناطقگرمسیریخودمانراعادت
داده ایم درحالی که دمای آسایش 25درجه است ،دستگاه
هایمان را روی  17و 18درجه بگذاریم .برق هم ارزان است،
همه درصددند که ارزان تر هم بشود و ثابت کنند که ما جزو
مناطقیهستیمکهتعرفهمخففداردواینمسابقهانتهاندارد،
وقتی منابع کم می شود و فاصله قیمت تمام شده و تکلیفی
دولت قابل مالحظه است ،به طور طبیعی در توانمندی ما
برایسرمایهگذاریتاثیرمیگذارد،بحثهاییمانندمعاهده
پاریسوکاهشگازهایگلخانهایواینهاهیچنوعدخالتی
در سرمایه گذاری ما برای نیروگاه های فسیلی ندارد ،ما به آن
مسائلباتوسعهنیروگاههایتجدیدپذیروخورشیدیونظایر
این ها یا برق آبی های کوچک و متوسط می پردازیم که انرژی
های پاک است ولی به هیچ وجه چنین حرف هایی تاثیری در
برنامه های ما ندارد اما چرا چنین حرف هایی طرح می شود،
من یک جواب دارم .این که ما در برخی زمینه ها از جمله آب
و برق یک جامعه بد مصرف هستیم و در یک قرارداد نانوشته و
امضا نشده هر موقع شرایط به گونه ای پیش می رود که در اثر
خشکسالییاکمبودبرقوعواملنظیرآنذهنمامتوجهاین
بشودکهآیامنابعموجودراداریمدرستمصرفمیکنیمیانه،
دریک قرارداد نانوشته ترجیح می دهیم که یک جای دیگری
را نگاه کنیم که مبادا کسی به روی ما بیاورد که همین منبع
موجود را درست مصرف نمی کنیم .وقتی آب کم می شود به
جای این که فکر کنیم آیا همین آب موجود را درست داریم
مصرف می کنیم یا نه یک دفعه فکر می کنیم درباره این که
راستی چرا این دریاها را شیرین نمی کنیم ،چرا ابرها را بارور
نمیکنیم،چراشبکهشربشهرهایبزرگیمثلتهرانرادو
شبکه ای نمی کنیم یعنی راجع به هر چیزی ممکن است فکر
کنیم غیر از این که همین آب موجود را درست داریم مصرف
می کنیم یا نه ،همین االن قشرهای زیادی این تمکن را دارند
که از آب بطری استفاده می کنند بابت نیم لیتر آن هزار تومان
می پردازند یعنی برای هزار لیتر آن معادل یک متر مکعب در
سوپرمارکتهاحاضریمدومیلیونتومانبپردازیم،برایهمین
یک متر مکعب آب شیرین چه در مشهد مقدس یا تهران500
تومانبیشتربهدولتنمیدهیم.حاضرهمنیستیماصالبهاین
موضوعبپردازیمکهداریمتاچهارهزاربرابربابتهمینآبکه

چوب حراج بزنم و پولش را برای شرکت در آزمون
استفاده کنم».
واقعیت این است که به دست آوردن مدرک بین المللی
زبان انگلیسی عالوه بر داشتن استعداد خوب در زمینه
زبان های انگلیسی نیاز به یک پول قلمبه و جیب پر پول
دارد .در گزارش امروز به بررسی تمام زیر و بم آزمون
های تافل و آیلتس می پردازیم و تفاوت های آن دو باهم
،کاربردشان ،منابع مورد نیاز و خالصه خیلی چیزهای
دیگر را که درباره این آزمون ها به کارتان می آید ،بیان
می کنیم.

تافل(  )TOEFLمخفف عبارت Test of English
 as a Foreign Languageبه معنی آزمــون
انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است .در
واقع تافل یک آزمون جامع زبان انگلیسی است
که برای متقاضیان ورود به دانشگاه در ایاالت
متحده آمریکا ،کــانــادا و حتی برخی دیگر از
کشورهای جهان به کار می آید .آزمون تافل به
صورت اینترنتی و کاغذی برگزار می شود هر
چند امــروزه به نــدرت شاهد برگزاری کاغذی
تافل هستیم.
تفاوت آیلتس و تافل

با آن که هدف هر دو آزمون یکی و آن هم گرفتن
یک مدرک بین المللی زبان خارجی است اما
تفاوت هایی با هم دارن ــد .مثال آیتلس تا حد
زیــادی انگلیسی محور است در حالی که تافل
توانایی شما را در درک و کاربرد زبان انگلیسی
اما با لهجه آمریکایی می سنجد .این تفاوت ها
همچنین در نوع نمره دهی دو آزمون خودش را
نشان می دهد .مثال نمره ایلتس برایند نمرات
کسب شده متقاضی در چهار مهارت است اما در
تافل نمره هر مهارت به صورت جداگانه محاسبه
و منظور می شود .اما تفاوت ها به همین جا ختم
نمی شود مثال مؤسسات و دانشگاه های مختلف
جهان نمرات متفاوتی از این آزمون هارا قبول

می کنند بنابراین به طورقطعی و دقیق نمی توان
گفت که چه نمره ای ازاین آزمون ها مورد قبول
است ،یعنی این که شما همیشه باید به دنبال
بهترین نمره باشید .از دیگر تفاوت های مهم و
تاثیر گذار این دو آزمون محل و زمان برگزاری
جلسات آزمــون است .به این صورت که آزمون
آیلتس تقریب ًا ماهی یک بار در مشهد برگزار می
شود (آزمون بعدی 27مــرداد(8اوت )2018
اســت) اما در حالی که همچنان مرکزی برای
برگزاری آزمــون تافل در مشهد وجــود نــدارد و
این موضوع باعث شده با آن که شرایط سنجش
در تافل مشخص تر است اما به علت در دسترس
بــودن آیلتس بیشتر در بین مــردم محبوبیت
داشته باشد .با این همه تفاوت این دو آزمون
یک نقطه مشترک نه چندان خوب با هم دارند
و آن این که اعتبار هرکدام از مدارک این آزمون
ها فقط دوسال است پس اگر خیلی زبان بلدید
وهم اکنون به این مدرک ها نیاز ندارید ،سریع و
عجوالنه اقدام نکنید.
آزمون اصلی آیلتس و تافل چقدر خرج روی
دستمان می گذارد؟

هزینه این دو آزمــون هر سال در حال افزایش
است و شما برای رسیدن به خواسته خود باید
قید اقتصادی بــودن را بزنید و دست در جیب
مبارکتان ببرید و حسابی پــول خــرج کنید.
طبق آخرین اطالعیه سازمان سنجش در تاریخ
9مرداد ،1397هزینه آزمون آیلتس آکادمیک
و جنرال یک میلیون و  180هزار تومان و هزینه
آزمون الیف اسکیلز نیز یک میلیون و  80هزار و
 UKVIنیز یک میلیون و  460هزار تومان ناقابل
است .اما قیمت آزمون تافل با تومان سنجیده
نمی شود و در این بــازار نا به سامان ارز چیزی
بین  200تا 250دالر می ارزد .برای پرداخت
هزینه آیلتس می توانید به راحتی و از طریق کارت
شتابی اقدام کنید  .اما پرداخت هزینه تافل به این
راحتی ها نیست و حتما باید ووچر ()Voucher
بخرید؛ یعنی برای ثبت نام در تافل چاره ای جز
خریدن دالر ندارید .حال این که این دالر را می
توان با نرخ دولتی خرید یا باید در بازار آزاد و در
صرافی ها دست به جیب شویم  ،خودش جای
سوال است.
برایشروعآیلتسیاتافلازکجاشروعکنیم؟

بهترین راه این است که یک آزمون شبیه سازی
شده بدهید و براساس نمره این آزمون در کالس
هایی که نیاز دارید شرکت کنید .یعنی زمانی
که می خواهید بــرای شرکت در کالس های
آمادگی آیلتس و تافل اقدام کنید ،هنگام ورود

به هر مؤسسه ای از شما یک آزمون تعیین سطح
گرفته می شود که این آزمون تعیین سطح باید
مانند آزمون اصلی تقریباً دو ساعت و  45دقیقه
طول بکشد .چرا که فقط در این صورت است
که این آزمون به عنوان یک آزمون شبیه سازی
شده محسوب می شود .البته اگر آزمون برای
تعیین سطح فقط به صورت مکالمه بود ،خیلی
به آن دل نبندید چرا که این تعیین سطح شبیه
سازی شده نیست و در این صورت نمی توان به
طور دقیق به شما گفت که از چه سطحی شروع
کنید و ممکن است وقت و هزینه گران بهای تان
نیز تلف شود.
بهترین منابع این آزمون ها کدام است؟

بهترین مــنــابــع و نــمــونــه تــســت ه ــای مناسب
بـــرای آزمـــون آیلتس را مــی تــوانــیــد در سایت
 www.ielts.orgو نمونه تست های مناسب
برای آزمون تافل را در سایت   www.ets.org
ً
کامل مجانی به این نمونه سوال ها
پیدا کنید و
دست پیدا کنید .اما اگر نگران هزینه نیستید و می
خواهید ولخرجی کنید ،سراغ کتاب های تستی
که در بازار تحت عنوان کمبریج وجود دارد بروید
که این کتاب ها نیز از بهترین منابع برای آزمون
آیلتس محسوب می شود  .البته خرید این کتاب
ها چیزی حــدود  300هــزار تا حتی  500هزار
تومان هزینه بردار است .نا گفته نماند که داشتن و
مطالعه این منابع به تنهایی برای شرکت و موفقیت
در این دو آزمون بین المللی کافی نیست.
کــاس هــای آیلتس و تافل در موسسات
مختلف چگونه است؟

هر مؤسسه ای یک برنامه ریــزی خــاص برای
خودش دارد .بعضی مؤسسات این کالس ها را
دوره ای برگزار می کنند ،یعنی برای هر مهارت
 Reading،Listening ،SpeakingوWriting
یک دوره جداگانه دارند که در مجموع می شود
چهار دوره و معمو ًال هر دوره سه تا چهار ماه طول
می کشد و ادعا می کنند که صفر تا صد را آموزش
می دهند .اما نحوه برگزاری دوره ها دربعضی
مؤسسات به گونه دیگری است  .مثال در این
موسسات هر کدام از چهار مهارت را به چندین
سطح تقسیم می کنند .مث ً
ال  Listeningدرسه
سطح برگزار می شود و بقیه مهارت ها هم به
همین ترتیب در چند سطح مختلف برگزار می
شوند .در این گونه مؤسسات باخیال راحت می
توانید براساس نقاط ضعف و قوت خود وارد این
دوره ها شوید و این گونه هم وقت با ارزشتان تلف
نمی شود و هم از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است
و الزم نیست هزینه اضافی پرداخت کنید.

در داخل بطری است می پردازیم در نتیجه این آب را به عنوان
جاروی کف حیاط استفاده می کنیم یا دیوارها را خیس می
کنیمهواخنکشودخودرویمانراباهمینتمیزمیکنیم.این
هاشیوههایصحیحیبرایمصرفنیست.بحثیمثلپیمان
پاریسنهتنهاموضوعیتنداردبلکهدرفضاییکهبایددستبه
دستهمدیگرراتشویقکنیموتوجهبدهیمکهعالجموضوع
اصالحمصرفماست،چنینبحثهاییممکناستذهنرا
ازمسیراصلیدورکند.
اگراجازهبدهیدسوالآخررابپرسم،سالهاست
کهبحثتعرفهآبوبرقواقتصادآبوبرقمطرحاست،جناب
عالی هم مشخصا به آن اشاره کردید ولیکن به صورت جدی
اقدامی نشده است و به تازگی برای همه پلکان های مصرف
افزایشقیمترابهطورمساویشاهدبودیمدرحالیکهباید
طوردیگریبرخوردشود،آیابرنامهایدراینزمینهدارید؟

بله ،همین روزهــا درصــدد تنظیم مدلی هستیم که درآنبخشی از اصالح تعرفه ها به طور طبیعی برمی گردد به نرخ
تورم و نیاز صنعت که برای امسال 7درصــد بیشتر تصویب
نکردند.این تعرفه یکسان است ،ولی چون ما قصد داریم که
از ابزار تعرفه هم برای اصالح مصرف استفاده کنیم درصدد
هستیم که نظامی را تدوین کنیم که دراین نظام پرمصرف ها
مورد توجه باشند و متنبه بشوند به شکلی که تعرفه جدید یک
منبعدرآمدتلقینشودبلکهابزاریباشدبرایاینکهپرمصرف
هاتعدادشانکمتروکمترشودوانشاءا...مشکالتناشیاز
مصرفغیرصحیحکهماراگرفتارکمبودهاواختالالتجدی
میکندکمترشود.

امکانداردمشخصتربفرماییدکهچهبرخوردی
باپرمصرفهامیکنید؟

طبیعتا ما تعرفه های سنگینی را برای کسانی که خارج ازالگویمصرفهستندپیشنهادخواهیمدادوامیدواریمان
این است که بعد از نهایی شدن این تعرفه ها ما وصولی از این
محل نداشته باشیم بلکه نفس این تعرفه ها موجب شود که
آنافرادهمبهگروهوسیعکسانیکهالگویمصرفرارعایت
می کنند ،اضافه شوند.

آقایوزیرازسعهصدرووقتیکهنیمساعتبیشتر
برای ما گذاشتید سپاس گــزاری می کنم و اجــازه بدهید
درپایان هدیه ای به شما بدهم ،چند بیتی در نکوهش
خشکسالی ســروده ام که بــرای تلطیف این فضای جدی
تقدیممیکنم...
" ای آسمان ببار چرا قهر کرده ای؛ دراندرون این
دلمازهرکردهای؛شهرمهنوزتشنهبارانرحمتاست،اما
توخونبهکامودلشهرکردهای؛ایآسماندلیلخساست
زبهرچیست،حالآنکهبرکههازکرمبحرکردهای؛اینجوی
هاینازکوخشکیدهزمین،باامرحقمبدلبهنهرکردهای؛
ایآسمانبگوکهبخیلیتوزچیست،برمستیگذشتهخود
جهر کرده ای ،گویا کنون مسیر اجابت عوض شده ،زیرا
چنین حواله به این دهر کرده ای؛ بر روزگار تشنه ُحسنی بیا
ببار؛حاالچرابهاهلزمینظهرکردهای؟"

خیلی قشنگ بود ،من هم جواب شما را با تکمیل آیه ای کهمصاحبه را با آن شروع کردم می دهم" وانزلنا من السماء ماء
بقدر فاسکناه فی االرض و انا علی ذهاب به لقادرون" یعنی
اگر دیدید که آب رفت ،در رفتن و خشک شدنش حکمتی
است که اگر جست وجو کنیم اثر اعمال ورفتارمان را دراین
قضیه می بینیم و اگر رسیدیم به این که خود ما هم در نحوه
مصرف و مدیریت این منبع حیاتی اشکاالتی داشته ایم  ،همه
خشکسالی را به آسمان نسبت نمی دهیم بعد ممکن است
شمایکویرایشجدیدیدرشعرتانپیداکنیدوآنجاییراکه
گفتهاید"برمستیگذشتهخودجهرکردهای"عوضکنیدکه
"برمستیگذشتهماخشمکردهای"

احسنت؛نکتهجالبیگفتید.خطفکریقشنگیبود.
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