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اجتماعی

آموزش عالی در ایران تکهتکه شده است
رئیس دانشگاه تهران گفت :امروز دغدغه یک رئیس دانشگاه در آغاز سال تحصیلی،
خوابگاه ،تغذیه و افزایش نرخ هزینهها است ،در حالی که دانشگاههای بزرگ دنیا اصال به
این مسائل فکر نمیکنند .به گزارش ایلنا ،محمود نیلی احمدآبادی گفت :آموزش عالی
در ایران تکه تکه شده و در حکمرانی آموزش عالی دچار تفکیک وظایف هستیم که این
امر به نفع دانشگاهها نیست.

گزارش

اینجا خبری از تفکیک نیست

کوه زبالههای خطرناک
بیمارستانی در آرادکوه

ای��ن روزها موضوع دفن پس��ماندهای عادی و
عفونی پزش��کی در آراد کوه و بی خطر س��ازی
آنها از سوی مراکز بیمارستانی و درمانی داغ شده
اس��ت .به گزارش ایسنا ،ماجرا از آنجا شروع شد
که اخباری مبنی بر وج��ود بخشهایی از بدن
انس��ان ،لباسهای خونی ،تجهیزات اتاق عمل،
کیس��ههای خون ،شیش��ههای دارو و باندهای
عفون��ی بیخطرس��ازی نش��ده در محل دفن
پس��ماندهای پزش��کی در آرادکوه منتشر شد.
محس��ن فرهادی  -معاون فنی مرکز س�لامت
محیط کار وزارت بهداشت -تقصیر را بر گردن
ش��هرداری تهران میاندازد .وی اظهار کرده بود
که موثر بودن اقدامات مربوط به دفع زبالههای
بیمارستانی ،مشروط به ایجاد سیستمی مستقل
توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری برای
جمعآوری پس��ماندهای پزش��کی است .طبق
قانون مدیریت پس��ماند ،مراکز درمانی موظف
هستند که زبالههای خود را به صورت تفکیک
ش��ده جمع آوری و بیخطر و به پسماند عادی
تبدیل کنند و در نهایت به سیستم دفع پسماند
شهری تحویل دهند .اما به گفته فرهادی یکی
از مشکالت در این زمینه در برخی استانها به
ویژه تهران این است که سازمان مدیریت پسماند
سیستمی مجزا برای جمع آوری پسماند پزشکی
ندارد؛ به اینترتیب یک کامیون ،پسماند عفونی
و غیرعفون��ی را با یکدیگر مخلوط میکند و در
نتیجهبیمارستانیکهزبالههاراتفکیکوبیخطر
میکند ،انگیزه الزم را برای تداوم انجام این کار از
دست میدهد .آن طور که از صحبتهای معاون
فنی مرکز س�لامت محیط کار وزارت بهداشت
برمیآیدبیمارستانهاییکهپسماندعفونیخود
را از اتاق عمل خارج و با استفاده از برق ،دستگاه
بخار و نیروی انسانی آن را بیخطر میکنند باید
برای دفن پس��ماندهای خود همان نرخی را به
شهرداری بپردازند که بیمارستانهای دیگر که
زباله خود را بیخطر نمیکنن��د ،میپردازند .با
توجه به این موضوع ممکن است به محض اینکه
نظارتها انجام نش��ود ،بیمارستان نیز دستگاه
ات��وکالو را خاموش کند و زباله را تفکیک نکند.
با وجود این ،این مقام مسئول مدعی است که در
حال حاضر  ۹۳.۸درصد بیمارستانها در کشور
اتوکالو دارند و این اقدام بر خالف آنچه سازمان
حفاظـت محیط زیست اعالم کرده ،در صددرصد
بیمارس��تانهای تهران انجام میشود اما زمانی
که تفکیک پس��ماندهای بیمارستانی به خوبی
صورت نگیرد یا به ش��کل تفکیک شده حمل
نشود ،بیمارستان صددرصد زباله ویژه پزشکی
خواهد داشت و تفکیکسازی بیاثر میشود .اما
محمدحسین بازگیر  -رئیس اداره محیط زیست
ش��هر تهران -تاکید میکند که در بازدیدی که
حدود دو هفته قبل از مرکز دفن پس��ماندهای
پزشکی در آرادکوه داشته ،مشاهده کرده است که
بخش زیادی از این پسماندهای پزشکی بیخطر
نشدهاندچراکهظاهرکیس هحرارتدیدهواتوکالو
شده متفاوت با ظاهر کیس��های است که دارای
پسماندهای بیخطرسازی نشده است .شرایط
در آرادک��وه تغییری نک��رده و آنطور که رئیس
اداره محیط زیست شهر تهران میگوید :طی این
بازدید چندین کیسه پسماند پزشکی را باز کردم
و دیدم که داخل کیسههای مختلف پسماندهای
عفونی و اتوکالو شده با یکدیگر مخلوط شدهاند.
بازگی��ر وجود اعضای بدن انس��ان در زبالههای
بیمارس��تانی آراد ک��وه را تایی��د نمیکند و در
اینباره توضیح میدهد :طی بازدید از این مرکز
دفن پسماند پزشکی ،اعضای بدن انسان مشاهده
نشد ولی انوع زبالههای عفونی ،کیسههای خون،
لباسهایآغشتهبهموادضدعفونی،پسماندهای
عفونی اتوکالو ش��ده و نشده و ...وجود داشت .بر
اس��اس اعالم اداره محیط زیست شهر تهران در
مرکز دفع پسماندهای پزشکی در آراد کوه یک
سلول بهداش��تی برای دفع این زبالهها در نظر
گرفته شده که دیوارها و کف آن ایزوله شده است،
همچنین روزانه حدود صد تن پسماند پزشکی
ب��ه مرکز دفن آراد کوه آورده میش��ود که روی
آنها آهک و خاک ریخته و دفع میشوند .طبق
قانون مدیریت پسماند ،پسماندهای پزشکی باید
کامال تفکیک شده وارد سایت شوند ،همچنین
کیسههایآنهالیبلگذاریشوندومشخصباشد
که از کدام مرکز درمانی آمده است .پسماندهای
عفونی خطر جدی برای محیط زیست هستند و
اگر به روشهای استاندارد بیخطر نشوند سبب
آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک شده و خطر
گسترش برخی از بیماریها را در پی دارد.
> کشف جنازه یک مرد سیساله در آرادکوه

عضو شورای شهر تهران از کشف یک جسد در
آرادکوه خبر داد .حسن خلیلآبادی در گفتوگو
با ایلنا گفت :جنازه یک مرد س��ی س��اله صبح
دیروز در آرادکوه کش��ف ش��ده است .وی ادامه
داد :جسد با تریلر حمل زباله وارد آراد کوه شده
است ،اما کسی متوجه نشده بود تا آنکه کارکنان
این مجموعه متوجه حرکت جسد روی نوار نقاله
شدهاند .عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
این اتفاق ساعت  10صبح امروز رخ داده است،
خاطرنشان کرد :گزارشها نشان میدهد که این
فرد ،لباس خانه به تن داشته است .زیورآالت او
از جمله گردنبند و ساعت کماکان روی جسد
بوده و در حال حاضر نیرویهای حفاظت آرادکوه
باالیجسدهستند.

وزارت کار:

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ش��هردار تهران از ارسال نامهای به وزیر کشور برای
پرداخت مطالبات ش��هرداری خب��ر داد .به گزارش
ایس��نا ،محمدعلی افش��انی ب��ا بی��ان اینکه الیحه
مدیریت درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و
امیدواریم نمایندگان مجلس این مهم را در دستور
بررسی خود قرار دهند ،گفت :ما کار خود را کردیم و این الیحه
در دولت به تصویب رسیده و حاال در مجلس است و امیدواریم
که در مجلس نواقص این الیحه رفع شود ،البته ما حامی دولت

جزئیاتنامهشهردارتهرانبهوزیرکشوربرایپرداختمطالبات

هس��تیم و اگر اصالحات به نفع شهرداریها باشد
خوشحال میشویم .ش��هردار تهران با بیان اینکه
ماه گذش��ته  100میلیارد تومان اوراق مشارکت
برای تجهیز و ساخت خط هفت مترو فروخته شد
و امیدواریم بتوانیم برای مابقی خطهای مترو نیز
این دستورالعمل را پیاده کنیم ،گفت :امروز به وزیر کشور نامه
نوشتم که سهم ش��هرداری را از محل تبصره ماده  5پرداخت
کن��د که حدود  2000میلیارد تومان برای نوس��ازی ناوگان و

کار

راهحلی برای افزایش دستمزد
کارگران وجود ندارد

مدی��رکل رواب��ط کار وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی با بی��ان "حقوقی که ب��رای کارگران
مشخص کردهایم فقط پاسخگوی یکسوم سبد
معیشتی آنهاس��ت" در عین حال گفت :اکنون
راهحلی برای افزایش دس��تمزد کارگران وجود
ندارد .به گزارش تسنیم ،اسماعیل ظریفی آزاد
در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت :کس��ی
منکرکاهشقدرتخریدکارگراننیستوبخش
قابل توجهی از این قدرت از دست رفته است .وی
افزود :برای تأمین س��بد معیشتی سال گذشته
کارگران که درباره آن توافق ش��ده بود به حدود
س��ه میلیون و 300هزار تومان حقوق نیاز است
در حالی ک��ه در آن زمان این رقم دو میلیون و
670هزار تومان در نظر گرفته شد .ظریفی آزاد
اضافهکرد:مهمترینراهکارعملی،تأمینکاالهای
اساسی برای کارگران است اما در زمینه افزایش
حقوق ،کارفرمایانی که از افزایش نرخ ارز منتفع
شدهاند دس��تمزد کارگران را افزایش دهند .وی
تصریح کرد :اکنون واحدهای تولیدی با مشکالت
زیادی در تولید روبهرو هستند و نباید به مشکل
آنها مسئله افزایش دستمزد کارگران را نیز اضافه
کرد .ظریفی آزاد افزود :افزایش حقوق کارگران
بهدلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد.

قضایی

ناظم مدرسه غرب تهران
از اولیای دانشآموزان
تعرضدیده،شکایتکرد

حکم محکومیت ناظم مدرسه غرب تهران که در
آن ،فرد مزبور به آزار جنسی بچهها میپرداخت
عینا تایید شد و او باید 10سال حبس و 74ضربه
ش�لاق را تحمل کند ،ولی نکته اینجاست این
محکوم اقدام به ش��کایت علیه برخی از اولیای
دانش آموزان کرده است .به گزارش خبرآنالین،
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران
درباره آخرین مرحله از تجدیدنظر خواهی این
متهم گفت :دادگاه تجدید نظر با رس��یدگی به
تجدی��د نظرخواهی متهم و وکی��ل مدافع وی
ضمن رد تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی را
عینا تایید نمود .این مجازات در حالی تایید شد
که محکوم نامبرده ،هفته جاری علیه برخی از
اولیای دانش آموزان ،ش��کایت کرده و احضاریه
مقام قضائی به برخی از اولیای دانش آموزان ابالغ
شده اس��ت .یکی از اولیای دانش آموزان که در
پرونده مدرسه معین شاکی شده گفت :متاسفانه
با وجودی که مقرر بود فعالیت مدرس��ه مزبور
متوقف ش��ود ،این مدرسه همچنان به فعالیت
ادام��ه میدهد و ه��م اکنون اق��دام به ثبتنام
دانشآموز کرده اس��ت .او ضمن ارائه برگههای
تایپی و دستنویس صورتجلس��های که در آن،
مس��ئوالن آموزش و پرورش با برخی از شکات
پرونده توافق کرده بودند فعالیت این مدرس��ه
متوقف ش��ود ،از بدقولی مسئوالن گالیه کرد و
گفت :امیدواریم مسئوالن به وعدهای که دادهاند
عمل کنند و جلو فعالیت این مدرسه را بگیرند.

گردشگری

سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد

سهم 1/5درصدی ایران
از گردشگری جهانی

س��ازمان جهان��ی گردش��گری ( )WTOدر
جدیدترین گزارش خود از رشد منفی صنعت
گردش��گری ایران در بازه زمانی 2016-2017
خبر داد .به گزارش ایس��نا ،بر اساس اطالعات
موج��ود در نس��خه جدید (آگوس��ت) گزارش
س��ازمان جهانی گردشگری از روند گردشگری
بینالملل��ی در س��ال  ۲۰۱۷می�لادی ،ایران
در س��ال گذش��ته میالدی در مجموع پذیرای
۴میلیون و ۸۶۷هزار نفر گردش��گر بوده که در
این رقم مقایسه با ۴میلیون و ۹۴۲هزار نفری
گردش��گر خارجی که در س��ال ۲۰۱۶به ایران
س��فر کردند ،حاکی از رشد منفی 1/5درصدی
است .همچنین شمار گردشگران خارجی ایران
در س��ال  ۲۰۱۰نیز در این گزارش دومیلیون و
۹۳۸هزار نفر عنوان شده است .در این گزارش
سهم ایران از بازار جهانی گردشگران بینالمللی
1/5درصد عنوان ش��ده است .همچنین میزان
درآمدهای گردش��گری ایران در این گزارش در
سال ۲۰۱۰میالدی۲میلیارد و۴۳۸میلیون دالر
و در سال ۲۰۱۶میالدی ۳میلیارد و ۷۱۳میلیون
دالر اعالم شده اما میزان درآمدهای گردشگری
ایران در س��ال ۲۰۱۷اعالم نشده است! این در
حالی است که تخمین مسئوالن سازمان میراث
فرنگی صنایع دستی و گردشگری ایران بر این
بود که در همین سال درآمد گردشگری نزدیک
به ۶میلیارد دالر بوده اس��ت .پیشتر مسئوالن
سابق سازمان نیز در اعالم آمار درآمد گردشگری
ایران برای سال ۹۵مقارن با  ۲۰۱۶رقمی حدود
۸میلی��ارد دالر را اعالم کرده بودند اما آمارهای
اعالمی از سوی سازمان جهانی گردشگری برای
سال۳( ۲۰۱۶میلیارد و ۷۱۳میلیون دالر) حدود
۴۶درصد کمتر است .افت گردشگری ایران در
س��ال ۲۰۱۷در حالی اتفاق افتاده که ش��ورای
جهانی سفر و گردشگری پیش بینی کرده بود
در این سال شمار گردشگران ورودی به ایران با
۱۶درصد رشد همراه خواهد بود و به ۵میلیون و
۵۱۳هزار نفر میرسد.

 500میلیارد تومان نیز س��هم قطار ش��هری است .وی با بیان
اینکه در حوزه پسماند و قطار شهری که مهمترین اولویتهای
ما هس��تند برای جذب منابع مالی گامهایی برداش��ته ش��ده
اس��ت ،گفت :در ماه آینده یکی از مهمترین پروژههای عمرانی
که اتمام نیمه ش��مالی بزرگراه صیاد ش��یرازی و اتصال آن به
بزرگراه ارتش اس��ت ،تکمیل میشود .افشانی گفت :از قرارگاه
خاتماالنبیاء خواستیم که در شرایط فعلی کار را ادامه دهند و
خوشبختانه آنها نیز موافقت کردند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

بوسنیوهرزگوین
مسیر جدید مهاجران برای رفتن به اروپا
آفت�اب یزد-گ�روه اجتماعی :بح��ث مهاجرت
به کش��ورهای توس��عه یافته غربی مدت زیادی
اس��ت که تعداد قابل توجهی از مردم کشورهای
توس��عه نیافته و در حال توسعه را به سوی خود
میکش��اند .سالیان قبل نبود دانش��گاه ،امکانات
تحصیلی و کاری همس��طح ب��ا مراکز آکادمیک
اروپ��ا و آمریکا م��ردم چنین کش��ورهایی را به
س��وی خود جذب میکرد .غالبا هم آن دسته از
متقاضی��ان مهاجرت به اروپا و آمریکا که توانایی
مالی الزم برای سکونت و تحصیل در آن کشورها
را داشتند شهر و خانواده خود را رها کرده و برای
مدت��ی طوالنی عازم غربت میش��دند .اما در دو
دهه گذش��ته و با شروع جنگ عراق ،افغانستان،
سوریه و نا آرامیهای خاورمیانه سیل عظیمی از
جمعیت کشورهای درگیر آشوب روانه کشورهای
غربی شدهاند .آنها با تالش و تحمل سختیهای
زیاد ،ب��ا عبور از خطوط مرزی و به جان خریدن
خطر مرگ ،یا در میانه راه جان سپر دهاند یا پشت
مرزها و در کمپهایی با وضعیت اسفناک به امید
رسیدن به مکان موعود روز را به شب میسپارند
هرچند که با همه س��ختیها ع��ده زیادی از این
پناهجوی��ان موفق به عبور از مرزها ش��ده و پا به
خاک اروپا گذاش��تهاند .مالزی،اندونزی ،ترکیه و
یونان نیز کشورهای هم
مرز با اروپا و اس��ترالیا
هستند که مهاجران را
به آن سو میرسانند .اما
پس از افزایش مهاجرت
پناهجویان ،کشورهای
اروپای��ی نی��ز س��عی
در اقن��اع کش��ورهای
ه��م مرز با خ��ود برای
کنت��رل بیش��تر آنها بر
پناهجویان:
مرزه��ا و جلوگی��ری از
تو بوس�نی همش دزد و کاله برداره.
عب��ور پناهجوی��ان به
کرواسی با بوسنی فقط با تاکسی میشه
کشورهایش��ان کردن��د
بری پول میخواد ،خطرناکه بدون پول،
ک��ه ای��ن اقدام��ات در
اگر پول داش�ته باش�ی از بوس�نی رد
نهایت موجب تش��دید
س��ختگیریها نسبت
میشی وگرنه وحشتناکه اونجا
به پناهجویان شد.

البته آنها برنامهای برای ماندن
در اینج��ا ندارن��د و خواه��ان
رفتن به کش��ورهایی اروپایی
هس��تند .مراک��ز م��ا ظرفیت
پذیرش حدود  100پناهجو را
دارند .با افزایش شمار آنان ،از
س��ازمانهای بینالمللی طلب
کمک میکنیم .درصورتی که
این رقم به  20هزار تن برسد،
خواس��تار کمک اتحادیه اروپا
نیز خواهیم ش��د ».همچنین
پلی��س م��رزی بوس��نی و
هرزگوین ه��م اعالم کرده که
ش��مار پناهجویانی که س��ال
گذش��ته به صورت غیرقانونی
وارد این کش��ور ش��ده بودند،
 754نفر ب��ود ،اما فقط در ماه
ژانویه امس��ال  458پناهجوی
غیرقانونی به اینجا آمدهاند که
نش��انگر یک روند افزایشی اس��ت .گفته میشود
که پناهجویان پاکستانی ،الجزایری ،افغانستانی،
س��وری و لیبیایی بیش��ترین تع��داد تقاضا برای
پناهندگی و ورودی به بوس��نی و هرزگوین را به
خود اختصاص دادهاند.

>

افزایش
مهاجران ایرانی

ایرانیان سالهاست که
با مهاجرت آشنا هستند
چنانچه بخش��ی از آنها
در ط��ول دوران جنگ
یا برای مدت��ی کوتاه یا
برای همیش��ه کشور را
ت��رک کردند .از س��وی
دیگر ب��ا اینکه مهاجرت
برای ایرانیان در گذشته
مفهومی دیگر داش��ت و
غالبا قش��ر مرفه جامعه
ب��رای تجرب��ه زندگ��ی
در کش��وری دیگ��ر به
آن تمای��ل داش��تند اما
تنها مشکلی که در مسیر صربستان
> معبر جدیدی بهنام
س��الهای بعد از جنگ
هس�ت دولت کرواس�یه! خیلی سخت
بوسنی و هرزگوین
و ب��ه خص��وص اخی��را
میگی�رن! االن خیل�ی از ایرانیها در
ب��ا دگرگون��ی ش��رایط
ام��ا ب��ا بس��ته ش��دن
صربس�تان و بوس�نی مون�دن! چ�ون
اقتص��ادی و معیش��تی
م��رز کش��ورهای ه��م
دولت کرواس�ی  200یورو جایزه تعیین
کش��ور ،روند گذش��ته
مرز ب��ا اروپ��ای غربی
کرده(!) برای هر کسی که پناهندهای را
تغییر کرده و باعث شده
چون یون��ان ،مقدونیه،
بسیاری از ایرانیان(مرفه،
صربس��تان و کرواسی،
معرفی کنه
متوسط یا قش��ر پایین
جدیدا پناهجویان برای
جامع��ه) ب��ه خصوص
رسیدن به اروپا ،بوسنی
تعداد باالیی از دانش��جویان به امید فردایی بهتر،
و هرزگوی��ن را جایگزین آن کش��ورها کردهاند.
قانون��ی ی��ا از روشهای دیگری چ��ون قاچاق و
حاال جدیدترین آمارها نشان میدهد که بوسنی
پناهندگی راه رس��یدن به استرالیا ،اروپای غربی
و هرزگوین معبر جدید پناهجویانی ش��ده است
و آمریکا را در پیش بگیرند(!) از یک س��ال پیش
ک��ه میخواهن��د خ��ود را به آن س��وی مرزها و
نیز با حذف ویزا برای ورود ایرانیها به صربستان،
اروپای غربی برسانند .تعداد افرادی که به بوسنی
آمار مهاجران ایرانی در این کشور افزایش یافت.
و هرزگوین میروند هم کم نیس��ت تا جایی که
اما ح��اال گزارشها حاکی از افزای��ش مهاجران
«دنیز زیزدیج» رئیس ش��ورای وزیران بوسنی با
ایرانی در بوس��نی و هرزگوین است .چنانچه این
اش��اره به اطالع از حضور پناهجویان در مساجد
افراد به عنوان توریس��ت به صربستان میروند و
و خانهها گفته اس��ت« :تا حد توان به کمک این
سپس با پشت س��ر نهادن مرز و ورود به بوسنی
پناهجویان خواهیم ش��تافت .بوسنی و هرزگوین
و هرزگوین درخواس��ت اقامت کرده یا از آنجا به
ظرفی��ت پذیرش هزاران پناهجو را دارا نیس��ت.

ایتالیا میروند .آمار وزارت امور خارجه این کشور
200یورو جایزه تعیین کرده(!) برای هر کسی که
میگوید که س��ال  ۲۰۱۷میالدی  ۱۶ایرانی در
پناهندهای را معرفی کنه ».همچنین مدتی پیش
بوس��نی و هرزگوین درخواست پناهندگی کرده
بود که عدهای از پناهجویان در کرواسی از جمله
بودند اما این تعداد در سال  ۲۰۱۸به  ۱۶۴۷نفر
ایرانیان از رفتار خش��ونت آمیز پلیس این کشور
رسیده است.
شکایت کرده و گفته بودند که پلیس کرواسی با
آنها بد رفتاری کرده و کتکشان زده است.
>  200یورو جایزه برای معرفی پناهندگان!
در این گروه سؤال و جوابها تمام شدنی نیست،
در ایران نیز گروههایی در فضای مجازی ش��کل
پناهجوی��ان حتی با دقت زیاد اخبار کش��ورهای
گرفت��ه که ب��ا ورود به آن ع��دهای از متقاضیان
مورد نظر خ��ود را دنبال میکنن��د تا از آخرین
پناهجو با س��ؤاالت خود از یکدیگر و ارائه راهکار
وضعیت پذیرش پناهجویان توس��ط آن کشورها
مفید س��عی در راهنمایی گرفتن یا ایفای نقش
مطلع شوند .سارا میگوید« :امروز سوئد انتخابات
راهنما برای رس��یدن خود و دیگر پناهجویان به
ب��وده گفتم ببینم کدوم ح��زب رای آورده .آخه
کشورهای اروپای غربی ،استرالیا ،آمریکا و کانادا
یک��ی از حزبه��ا ش��دیدا ً مخال��ف پناهجویان
میکنند .بخشی از این افراد در بوسنی و هرزگوین
اس��ت ».از دیگ��ر موضوع��ات پر بح��ث در این
یا صربستان در انتظار رفتن به سر میبرند .یکی
گروهها نوس��انات ارز به خصوص دالر است .این
از این متقاضیان بهادر اس��ت که از دیگر اعضای
پناهجویان حتی کوچکترین خبرهای روز ایران
گروه میپرسد« :چرا خیلیها دارن میرن بوسنی
را هم دنبال میکنند .چراکه در آنها به دنبال کور
و هرزگوین؟» و س��ارا در جواب میگوید« :چون
سوی امیدی هستند تا به آن چنگ زده و مسائل
میرن صربس��تان بعد میرن بوسنی بعد کرواسی
روز کشور را بهانهای برای درخواست پناهندگی
و اس��لونی و نهایت��ا ایتالیا» .با خواندن س��وال و
خود ق��رار دهند ،ش��اید که مقبول کش��ورهای
جوابه��ا و توصی��ه اعضای این گروه��ا متوجه
اروپایی واقع شوند .خبرهایی چون فرار بدهکاران
راه دش��وار آنها برای رس��یدن ب��ه اروپای غربی
مهریه از ایران به دلیل افزایش قیمت س��که ،که
میشویم .چنانچه یکی دیگر میگوید« :دوستان
پناهجویان با استناد به این خبر سؤالهایی چون
واقعا مرز صرب به بوس��نی بده؟ آره تو بوس��نی
«پرداخت نکردن مهریه میتونه دلیل خوبی باشه
هم��ش دزد و کاله برداره .کرواس��ی با بوس��نی
یا نه؟» را از دل آن بیرون میکش��ند ،نیز از این
فقط با تاکس��ی میشه
دست است.
بوسنی:
ب��ری پ��ول میخ��واد،
اما با همه دردس��رها و
خطرناک��ه ب��دون پول،
مشکالتی که مهاجران
س�ال  ۲۰۱۷میلادی  ۱۶ایران�ی
اگر پول داشته باشی از
در راه رس��یدن ب��ه
در بوس�نی و هرزگوی�ن درخواس�ت
وگرنه
بوسنی رد میشی
مقصد م��ورد نظر خود
پناهندگی کرده بودند اما این تعداد در
وحشتناکه اونجا ».یکی
با آن مواجه میش��وند،
سال  ۲۰۱۸به  ۱۶۴۷نفر رسیده است
دیگ��ر از ای��ن اف��راد از
ب��از ه��م از ادام��ه راه
سختتر ش��دن شرایط
منصرف نمیشوند .سیل
مراک�ز م�ا ظرفیت پذی�رش حدود
عبور و متوس��ل ش��دن
متقاضی��ان پناهندگی
100پناهج�و را دارند .با افزایش ش�مار
ب��ه قاچاقچیان انس��ان
به کش��ورهای پیشرفته
آنان ،از س�ازمانهای بینالمللی طلب
ب��رای انتق��ال آنه��ا به
که ناامید نمیش��وند و
آن س��وی مرزها اشاره
با خوردن به در بس��ته
کمک میکنیم .درصورتی که این رقم
کرده و میگوی��د« :اما
ی��ک در دیگر را به روی
به  20هزار تن برس�د ،خواستار کمک
در
تنه��ا مش��کلی ک��ه
خود باز میکنند نشان
اتحادیه اروپا نیز خواهیم شد
مسیر صربستان هست
دهن��ده عزم آنه��ا برای
رفتن است .حال این در
دولت کرواس��یه! خیلی
س��خت میگی��رن! االن خیل��ی از ایرانیه��ا در
نجاتدهنده ،در تفکر این عده یونان و ترکیه باشد
صربستان و بوسنی موندن! چون دولت کرواسی
یا صربستان و بوسنی و هرزگوین!

انصراف  ۹۰دانشجوی افغانستانی از تحصیل در ایران به علت باالرفتن قیمت ارز

عضو هیئت علمی موسس��ه مطالعات جمعیتی
وزارت علوم کشور از انصراف حدود ۹۰دانشجوی
افغانس��تانی از تحصی��ل در ای��ران بهعل��ت باال
رفت��ن قیم��ت ارز خب��ر داد .به��رام صلوات��ی
(عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی
وزارت عل��وم و مدیرگروه مهاجرت پژوهش��کده
سیاس��تگذاری علم و فناوری دانش��گاه صنعتی
شریف) در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به تاثیر باال
رفتن نرخ ارز بر ادامه تحصیل دانشجویان اتباع
خارجی به ویژه دانش��جویان افغانس��تانی گفت:
طبق آمار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حدود
۱۲هزار دانشجوی افغانستانی در ایران مشغول به
تحصیل هستند ،اما طبق آمار سفارت افغانستان،
ای��ن تعداد ۱۷ه��زار نفر قلمداد ش��ده اس��ت.
به طور کلی  ۱۲تا ۱۷هزار دانش��جو افغانستانی
ی کشور ما مشغول به تحصیل
در سیستم آموزش 
هس��تند که حدود ۱۰هزار نف��ر از آنها از طریق
کنکور وارد دانش��گا ه ش��دند .به تعبیر دیگر این
دانشجویان ساکن ایران و در سیستم آموزشی ما
تحصیل کردند و سپس وارد دانشگا ه شدند .وی
ادمه داد :نکته مهم این اس��ت که ما در مواجهه
با دانش��جویان افغانس��تانی مانند دانش��جویان
بینالملل��ی برخ��ورد میکنیم ،ح��ال چه آنها
س��اکن ایران باشند و چه از خارج از کشور برای
تحصیل به ایران آمده باش��ند ،اما تعداد زیادی

در ایران را دانشجویان
از ای��ن دانش��جویان
افغانس��تانی تش��کیل
قب�لا در خ��اک ایران
ش�هریه دانش�جویان افغانس�تانی که
میدهند .ش��هریه این
بودن��د ی��ا حت��ی در
با دالر محاس�به میش�ود ،با باال رفتن
دانش��جویان که با دالر
ایران متولد ش��دهاند.
قیمت دالر به طور متوس�ط نس�بت به
محاس��به میش��ود ،با
ضم��ن اینکه بیش��تر
سال گذشته  ۵برابر شده و این مسئله
باال رفت��ن قیمت دالر
این دانشجوها باید به
باعث ش�د مشکالت بسیار جدی برای
به طور متوسط نسبت
عنوان دانشجوی آزاد
این دسته از دانش�جویان پیش بیاید.
به سال گذشته ۵برابر
و با ش��هریه تحصیل
نکت�ه مه�م این اس�ت که بیش�ترین
ش��ده و ای��ن مس��ئله
کنند ،نکته اینجاست
مشکل برای دانشجویان افغانستانی در
باعث ش��د مش��کالت
که ش��هریه آنه��ا به
رشته پزشکی به وجود آمده است .در
بس��یار جدی برای این
صورت ارزی محاسبه
حال حاضر حدود  ۸۰تا  ۹۰دانش�جوی
دس��ته از دانش��جویان
میش��ود .صلوات��ی با
افغانس�تانی ب�ه دلی�ل اینکه ق�ادر به
پیش بیاید .مدیر گروه
بی��ان  ۵برابر ش��دن
مهاجرت پژوهش��کده
شهریه این دانشجویان
پرداخ�ت ش�هریه نیس�تند از ادام�ه
سیاس��تگذاری عل��م
به نسبت سال گذشته
تحصیل خود انصراف دادهاند
و فن��اوری دانش��گاه
اف��زود :ب��ا توج��ه به
صنعتی ش��ریف تاکید
تح��والت ارزی ک��ه
کرد :نکته مهم این اس��ت که بیشترین مشکل
بهوجود آمده و رشد چشمگیر قیمت ارز و کاهش
برای دانشجویان افغانستانی در رشته پزشکی به
ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی یک مشکل
وجود آمده است .بنابر اطالعی که من از سفارت
حاد اقتص��ادی برای دانش��جویان اتباع خارجی
افغانس��تان به دست آوردم در حال حاضر حدود
بهویژه دانشجویان افغانستانی که بیشترین جامعه
 ۸۰تا  ۹۰دانش��جوی افغانستانی به دلیل اینکه
آماری دانش��جویان خارجی کش��ور ما هستند،
قادر به پرداخت شهریه نیستند از ادامه تحصیل
بهوجود آمده است .در این میان از سایر کشورهای
خود انصراف دادهاند .این شهریه به طور متوسط
همجوار دانشجویان زیادی در کشور ما مشغول به
دو ه��زار و  ۷۰۰دالر اس��ت که با قیمت آزاد ارز
تحصیل هستند ،اما بزرگترین جامعه دانشجویی

امروز باالتر از  ۳۶میلیون تومان اس��ت که برای
دانشجویان افغانس��تانی هزینه بسیار سنگینی
اس��ت .صلواتی با اش��اره به کاهش س��هم ایران
در اس��تفاده از دانشجویان بین المللی به نسبت
رقبایش گفت :من از مسئوالن درخواست میکنم
هرچه س��ریعتر برای این موضوع فکر اساس��ی
کنن��د ،زیرا ما در ش��رایط منطق��های در قیاس
ب��ا رقبایی مثل ترکیه و عربس��تان که در تالش
هستند سهم بیشتری از دانشجویان بینالمللی
داشته باشند ،وضعیت خوبی نداریم و این مسئله
باعث میشود که ش��رایط کشور نامساعدتر هم
بش��ود و ما به نوعی با ت��رک تحصیل ،خروج از
تحصیل یا مهاجرت دانش��جویان افغانستانی از
کشور مواجهه شویم که این باز هم سهم ما را از
سبد دانشجویان بینالمللی کاهش میدهد .عضو
هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی وزارت
علوم اظهار داشت :با وجود این شرایط تعامالت
بینالمللی سیستم آموزشی و پژوهشی ما برای
حضور در کنفرانسه��ا و مجامع علمی ،چاپ و
انتش��ار مقاالت ،کتابها و ...که با دالر محاسبه
میشود ،تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و حتی
ممکن است تا یکی دو سال آینده باعث کاهش
شدید حضور در مجامع و جریانات علمی شود که
از االن باید برای حل آن برنامهریزیهای مدونی
انجام داد.

