
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور درباره گزارش 
سازمان بین المللی مهاجرت )آی  او  ام( مبنی بر اخراج بیش از 

۱۱۰ هزار افغان  از ایران توضیحاتی ارائه کرد.
مهدی محمودی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره گزارش 
اعالم شده از سوی ســازمان بین المللی مهاجرت )آی  او  ام( 
مبنی بر اینکه از آغاز سال ۲۰۱۹ میالدی تاکنون بیش از ۱۱۰ 
هزار افغان  از ایران اخراج شده اند، گفت: آماری که درخصوص 
بازگشت مهاجران ارائه می شود، بسیار کلی است و هم می تواند 

شامل افرادی شود که به صورت غیرمجاز از کشور ترد شده اند 
و هم شامل افرادی اســت که به صورت داوطلبانه از کشور ما 

خارج شده اند.
وی با بیان اینکه همه اتباع افغانســتان ســاکن در کشور 
به صورت دائــم در اینجــا نیســتند، ادامه داد: بخشــی از 
اتباع ممکن اســت بــرای کار و به صورت فصلی به کشــور 
ما وارد شــوند، این افراد چنانچه شــرایط مناســب باشــد، 
کارشــان را ادامــه می دهنــد و در صورتــی که شــرایط 

 مناســب نباشــد از آنجا که غیرمجاز هســتند بــه موطن 
خود باز می گردند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور خاطرنشان کرد: 
تا جایی که اطالع  داریم، عمدتا افرادی که آمارشان از این طریق 
اعالم می شود، اتباع غیرمجاز هستند و به صورت خودمعرف یا 

به صورت دستگیری به کشور متبوع خود باز می گردند.
محمودی تصریح کرد: در کنار افرادی که دستگیر می شوند، 
مراکزی با عنــوان مراکز خود معرف داریم کــه در این مراکز 

تســهیالتی را ایجاد کردیم و افراد غیرمجاز با مراجعه به آنها 
اعالم می کنند که قصد دارند از کشور خارج شوند و ما این افراد 
را ساماندهی و تا مرز نیز همراهی می کنیم تا به کشور متبوع 

خود باز گردند.
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معصومه ابتکار
محاکم ملزم به رعایت برابری 

دیه زن و مرد هستند

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
در توئیتی با تاکید براینکه رای وحدت رویه دیوان 
عالی کشــور درباره برابری دیه زن و مرد در حکم 
قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت این 
رای هستند. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار معاون 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در توئیتر 
خود نوشت: »هیات عمومی دیوان عالی کشور به 
بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت های بدنی 
برای پرداخت مابه التفــاوت دیه زنان اعم از نفس 
یا اعضا پرداخت و در رأی وحــدت رویه ۷۷۷، به 
تصویب رأیی اقدام کرد که در حکم قانون است و 

تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند«.
    

 تقدیر یونیسف از 
برنامه های بهداشتی ایران

نماینده یونیسف در کشــورمان از برنامه های 
حوزه بهداشــت قدردانی کرد. به گزارش ایسنا، 
دکتر ویل پارکــس در دیدار با معاون بهداشــت 
وزارت بهداشت ضمن اشاره به دستاوردهای حوزه 
بهداشت جمهوری اسالمی ایران افزود: همکاری 
ایران با یونیسف بســیار تاثیرگذار و فراگیر است. 
نماینده یونیسف در ایران دستاوردهای کشورمان 
را در کاهش مرگ نوزادان چشمگیر خواند و گفت: 
ایران در این حوزه به شــاخص های خوبی دست 
پیدا کرده است. ویل پارکس، نشست منطقه ای 
یونیســف در ایران را موفقیت آمیز دانســت و از 
وزارت بهداشــت به خاطر برگزاری آن قدردانی 
کرد.  در ادامه این نشســت، دکتر علیرضا رئیسی 
به تشریح فعالیت های نظام شبکه در حوزه سالمت 
کشــورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسالمی 
ایران آماده همکاری کامل با یونیسف برای پیشبرد 
اهداف سالمت محور آن سازمان در منطقه است. 
بنابر اعالم وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
ضمن تشریح اقدامات حوزه بهداشت در کنترل و 
کاهش مرگ مادران باردار و نوزادان اظهار داشت: 
ایران آماده است تجربیات خود را در این حوزه در 

اختیار کشورهای منطقه قرار دهد.
    

رئیس اتحادیه بستنی و آب میوه فروشان:
کافی شاپ های غیرمجاز بزودی 

پلمپ می شوند

رئیس اتحادیه آمیوه و بســتنی در خصوص 
فعالیت کافی شــاپ ها گفت: ایــن صنف نیز زیر 
مجموعه ما محسوب می شــود و تمام مجو زها را 

باید از ما اخذ کند.
وی در خصوص شکایت ها و انتقادات مردم از 
قیمت برخی اقالم در کافی شاپ ها گفت: در رسته 
ما قیمت گذاری وجود ندارد و هر واحد متناسب با 
سایز ظرف و کیفیت، قیمت کاال را تعیین می کند. 
البته این بدان معنی نیســت که هــر قیمتی که 
خودشــان بخواهند بــر روی کاال بگذارند بلکه 
بازرسین ما بر این امر نظارت دارند و جلو هر گونه 
گرانفروشــی را خواهند گرفت.  آزموده ادامه داد: 
واحدهایی که اقدام به گرانفروشی می کنند اغلب 
فاقد مجوز هستند.  وی تصریح کرد: هر کافی شاپ 
ملزم است که پروانه و مجوز خود را در معرض دید 
قرار دهد و اگر مشتری مشاهده کرد که قیمت ها 
خارج از عرف معمول است از فروشــنده جواز را 
مطالبه کند و اطالعات آن را به اتحادیه اعالم کند، 
اگر هم جواز نداشت با اتحادیه، تعزیرات و یا اداره 

اماکن تماس بگیرد.

از گوشه و کنار

رئیس سازمان مدارس خارج از 
کشور گفت: بررســی تطبیقی آمار 
دانش آمــوزان از ســال ۹۴ تا االن 
نشــان می دهد که به طور متوسط 
ساالنه ۲۰ هزار نفر به دانش آموزان 
اتباع اضافه شده است و هیچ کاهشی 
در خصوص آمــار این دانش آموزان 

مشاهده نشده است.
غالمرضا کریمی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنــا در خصوص وضعیت 
دانش آمــوزان اتبــاع و برنامه های 
آمــوزش و پــرورش بــرای آنهــا 
گفت: امــروزه حمایــت و مراقبت 
از پناهنــدگان در دنیا یــک معیار 
برجسته در ارزیابی رویکرد کشورها 
نســبت به مســائل بشردوســتانه 
محسوب می شــود که خوشبختانه 
نظام جمهوری اســالمی طی چهار 
دهه گذشته خدمات و حمایت های 
ویژه ای را از پناهندگان افغانستان، 
عراق و سایر کشورها به عمل آورده 

است.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش 
در امور بین الملل و رئیس ســازمان 
مدارس خارج از کشــور ادامه داد: 

در حال حاضر بر اســاس دستوری 
که مقام معظم رهبری داده اند، هر 
کودک الزم التعلیمــی که در ایران 
باشد، می تواند به مدارس مراجعه و 
سپس ثبت نام کند. این اقدام در بین 
۲۰۰ کشــور دنیا یک کار برجسته 
اســت که تمام ســازمان های بین 
المللی نیز این اقــدام ایران را مورد 

تقدیر قرار داده اند.
رئیس سازمان مدارس خارج از 
کشور با اشاره به آمار دانش آموزان 
اتباع درمــدارس گفت: در ســال 
تحصیلی ۹۷-۹۸ تعداد ۴۷۴ هزار 
۶۵۱ دانش آمــوز اتبــاع خارجی و 
پناهنده در مدارسمان داشتیم که  
۴۴۳ هزار و ۷۷۸ نفــر از آنها از اتباع 
افغانســتان بودند. ما رویه ای که بر 
اســاس صحبت های مقــام معظم 
رهبــری و مصوبه هیــات دولت در 
پیــش گرفتیــم این اســت که هر 
کودکی حتی اگر از مدارک تحصیلی 
و اقامتی معتبر برخوردار نباشد را در 

مدارس ثبت نام  کنیم.
قائــم مقــام وزیــر آمــوزش و 
پرورش در ادامه تصریــح کرد: در 

حال حاضر ۱۲۳ هــزار دانش آموز 
داریم کــه اقامتشــان در کشــور 
غیرقانونی اســت، ولی در مدارس 
ثبت نام شــده اند و به تحصیل خود 
ادامه می دهند، ایــن اقدام یک کار 
بی نظیــر اســت. گام دیگــری که 
جمهوری اسالمی در زمینه آموزش 
برداشته، این اســت که پناهندگان 
 را در نظام آموزشــی رسمی ادغام 

کرده است.
وی توضیــح داد: در اکثــر 
کشــورهای دیگر بــه پناهندگان 
در اردوگاه هــای خــاص آموزش 
داده می شــوند، ولی ایران مشــابه 
دانش آموزان داخل کشــور تمامی 
دانش آموزان پناهنــده را در درون 
نظام آموزشــی رســمی کشورش 
پذیرفتــه، لذا در ۲۸ هزار مدرســه 
سراسر کشور دانش آموزان پناهنده 
و اتباع خارجــی را داریم که در کنار 
دانش آموزان ایرانی در حال تحصیل 

هستند.
کریمی دربــاره هزینه تحصیل 
هر دانش آموز اتبــاع در ایران گفت: 
هزینه تمام شــده هر دانش آموز در 

ایــران حدودا بیش از ســه میلیون 
تومان اســت و جمع هزینه ای که 
وزارت آموزش و پرورش برای اتباع 
خارجی و پناهنــده صرف می کند، 
مبلغی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان 
در ســال اســت که این مبلغ برای 
آموزش اتباع خارجی و پناهندگان 

هزینه می شود.
رئیس ســازمان مدارس خارج 
از کشــور با اشــاره بــه اینکه هیچ 
تفکیکی میــان دانش آموزان اتباع 
و دانش آموزان ایرانــی در مدارس 

ایران وجود نــدارد، گفت: همانطور 
که اشــاره شــد، این دانش آموزان 
در کنار دانش آمــوزان ایرانی درس 
می خواننــد. هــر دانــش آموزان 
پناهنــده، مشــابه دانش آمــوزان 
ایرانی به نزدیک ترین مدرسه محل 
خودش مراجعه و ثبت نام می کند و 
به طور کلی ما حتــی یک مورد هم 
مدرسه صد درصد پناهنده یا اتباع 

خارجی نداریم.
کریمی بیــان کــرد: در برخی 
از مــدارس ۱۰ درصــد، برخی ۵۰ 
درصد و حتــی برخی از مدارس ۸۰ 
درصد دانش آموزان پناهنده و اتباع 
خارجی هســتند، اما دانش آموزان 
ایرانی هم در همــه مدارس حضور 

دارند و تفکیکی وجود ندارد.
وی در پاســخ به این سوال که با 
توجه به اعالم خروج نزدیک به ۱۵۰ 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور آیا 
تعداد دانش آمــوزان اتباع در ایران 
کاهش داشته اســت؟ گفت: خیر، 
به رغم اینکه اتباع غیرمجاز مرتبا از 
کشور اخراج می شــوند، ولی میزان 
ورودی ها نیز قابل توجه است، یعنی 
روزانه تعداد زیــادی از پناهندگان 

وارد کشور می شوند.
قائــم مقــام وزیــر آمــوزش و 
پرورش ادامه تصریح کرد: بررســی 
تطبیقی آمار دانش آموزان از ســال 
۹۴ تــا کنــون نشــان می دهد که 
به طورمتوسط ســاالنه ۲۰ هزار نفر 
به دانش آموزان اتباع اضافه شــده و 
هیچ کاهشــی در خصوص آمار این 
دانش آموزان مشاهده نشده است. 
مشــکلی هم برای ادامــه تحصیل 
پناهندگان وجود ندارد. آن دســته 
از افرادی که از کشور بیرون شدند، 
اغلب افــراد مجرد و یا گروه ســنی 
هســتند که دانش آموز محســوب 

نمی شوند.
کریمی در پاســخ به این پرسش 
که در ســال تحصیلــی جدید چه 
تعداد از اتباع که به ســن تحصیل 
رسیده اند، بدون مدارک شناسایی 
به شما معرفی شــده اند؟ گفت: در 
سال تحصیلی گذشــته ۱۲۳ هزار 

دانش آموز داشتیم که فاقد مدارک 
اقامتی معتبر بودند، اما در مدارس 
ثبت نام شدند. برای سال جدید هم 
شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع 
خارجی ۱۰ روز پیش به مدارس کل 
کشور ارسال شده و تمام کسانی که 
دارای گذرنامه معتبر، پروانه اقامت، 
کارت هویت صادره از وزارت کشور، 
کارت آمایش یا کارت ویژه حمایت 
تحصیلی داشــته باشند، می توانند 
به مدارس مراجعــه کرده و ثبت نام 

کنند.
رئیــس ســازمان مــدارس 
خارج از کشــور در خصوص اینکه 
دانش آمــوزان اتبــاع و پناهنده در 
کدام مناطق کشور متمرکز شده اند، 
گفــت: در برخــی از اســتان های 
کشــور مثل آذربایجان شــرقی، 
آذربایجــان غربــی، اردبیــل و ... 
محدودیــت اقامت اتبــاع خارجی 
را داریــم که طبیعتــا در آنجا اصال 
اتباع خارجی وجــود ندارد.در عین 
حال بیشترین تعداد دانش آموزان 
اتباع را در شهرســتان های تهران 
داریم کــه ۱۱۵ هــزار دانش آموز 
هستند.کرمان، شــیراز، اصفهان، 
خراســان، قــم و تهــران مناطقی 
 هستند که بیشترین دانش آموزان 

پناهنده را دارند.

رئیس سازمان مدارس خارج  از کشور خبر داد؛

اقامت غیرقانونی ۱۲۳ هزار دانش آموز اتباع در ایران

یادداشت

گفت وگو

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

این عبارات که »من صالحش را می خواهم اما 
به حرفم گوش نمی دهد و لجبازی می کند! « یا 
اینکه »ببین همین که من گفتم. روی حرف من 
حرف نزن. من همه جوانب این کار را سنجید ه ام. 
باشــه؟« برای همه افراد درگیــر در رابطه و یا 
والدینی که به قول خود فرزندانی نا فرمان و لجوج 
دارند، آشنا به نظر می رســد. براستی آیا ما حق 
داریم عقاید خود را به زور به خورد دیگری بدهیم 
و او را وادار کنیم تا شبیه ما فکر کند، شبیه ما عمل 
کند و به طور کلی هر کاری که ما دوست داریم و 

ی خواهیم را انجام دهد؟ 
الزم به ذکر اســت بدانید که بســیاری از 

مناقشــات خانگــی و مشــاجره های زندگی 
زناشــویی در روابط ریشــه در لجبازی افراد با 
یکدیگر دارد.  البته نا گفتــه نماند که لجبازی 
فقط محدود به روابط زوجی نیست؛ مادران و 
پدرانی نیز هستند که دائما تمایل دارند نظرات 
و عقاید خود را به فرزندان خویش تحمیل کنند؛ 
پرسش مهمی که از بیان این اظهارات بر می تابد 
آن است که آیا لجبازی رفتاری یک طرفه است و 
این بازی را تنها فردی دیکتاتور به تنهایی به راه 
می اندازد و آن را پیش می برد؟ یا اینکه نه، یک 
بازی دو نفره قلمداد می شود؟ ابتدا در پاسخ به 
این پرسش الزم است از منظر آسیب شناسی 
روشن شــود که بدون تردید روحیات پدران و 
مادران در بــروز و نمود خصایص و ویژگی های 
شــخصیتی افراد بســیار حائز اهمیت است. 

بنابراین شرایط خانوادگی و محیطی که افراد 
در آن پرورش می یابند در شــکل گیری نظام 
شخصیتی آنها بسیار تاثیر گذار می باشد و این 
تاثیر به صورت زمینه های بسیار کوچکی به فرد 
از دوران ککی انتقال می یابد. ناگفته نماند که 
منظور از محیط تربیتی علل و عوامل گوناگونی 
است که حتی بهداشــت، مواد غذایی، محیط 
زندگی، سالمت تن و امنیت خاطر کودک را نیز 
دربرمی گیرد. بنابراین کودک با روحیه لجبازی 
از پدر و مادر متولد نمی شود بلکه با فطرت پاک 
قدم به جهان هســتی می گذارد و این عوامل 
سازنده تربیتی اوست که می تواند از او یک انسان 
سازگار یا فردی لجباز و یکدنده ساخته و تحویل 
اجتماع دهد. بنابراین بطور کلی می توان گفت 
که علل اصلی بروز رفتار لجبازی در افراد، پایین 

بودن اعتماد به نفس، عدم داشتن خود باوری و 
کمبود های درونی و خانوادگی است.

از منظر روانشناســی لجبازی بــه معنای 
آن اســت که فرد بر روی نظــرات و عقیده های 
خود پافشــاری نماید و به مخالفت با نظرات و 
عقیده های دیگران بپردازد که این مخالفت گاه 
آگاهانه و گاه ناآگاهانه ممکن است صورت پذیرد. 
به باور کارشناسان اصوال لجبازی یک نوع رفتار و 
واکنش نامطلوب تلقی می شود که به صورت های 
مختلف از جمله آسیب رساندن به دیگران، ناسزا 
گفتن، گریه کردن، فریاد کشــیدن، شکستن 
وسایل، آسیب رساندن به خود و دیگران ممکن 
است نمود پیدا کند. در این شرایط یکی از طرفین 
گرفتار در بازی لجبازی بر حرف و گفته خود اصرار 
می ورزد و به زورگویی خویش ادامه می دهد و فرد 
مقابل نیز به شدت از پذیرش خواسته های وی 
سرباز می زند! از همین رو سوالی که برای خیلی 
از افراد ممکن است ایجاد شود، این است که در 
هنگام مواجه شــدن با لجبازی همسر یا پارتنر 

خود، چه اقدامی را اتخاذ نماییم و بهترین راهکار 
چه می باشد؟ بر این اساس اگر متوجه شدید در 
رابطه ای قرار گرفته اید که طرف مقابلتان فردی 
بسیار لجباز، دیکتاتور و یک دنده و دائما به دنبال 
به کرســی نشــاندن گفته های خویش است؛ 
بهترین راه سکوت کردن است تا فرد کمی آرامش 

از دست رفته خویش را بازیابد.
 به این ترتیب شــرایط برای ساخت فضایی 
برای گفتگو هموار می شود و طرفین می توانند 
در فضایی آکنده از محبت، صمیمیت و آرامش 
درباره موضوعی که سبب لجبازی شده است به 

گفتگو بپردازند. 
کالم آخر اینکه؛ اشخاصی که برچسب »فرد 
لجباز« را به دوش می کشــند، افرادی هستند 
که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیســتند و 
به خودباوری نرســیده اند، از همین رو تصمیم 
گرفته اند برای فائق آمدن بر ضعف های خویش 
راه کنترل گری، زور گو بــودن، تحقیر کردن و 

مواخذه کردن طرف مقابل را در پیش بگیرند. 

لجبازی؛ بازی نمایش قدرت در روابط انسانی

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

توضیحات وزارت کشور درباره خروج بیش از ۱۱۰ هزار افغان  از ایران

بررسی تطبیقی آمار 
دانش آموزان از سال ۹۴ تا 

کنون نشان می دهد که 
به طورمتوسط ساالنه ۲۰ 
هزار نفر به دانش آموزان 
اتباع اضافه شده و هیچ 

کاهشی در خصوص آمار 
این دانش آموزان مشاهده 

نشده است

بیشترین تعداد 
دانش آموزان اتباع 

را در شهرستان های 
تهران داریم که ۱۱۵ 

هزار دانش آموز را شامل 
می شوند. کرمان، شیراز، 

اصفهان، خراسان، قم 
و تهران نیز بیشترین 

دانش آموزان پناهنده را 
دارند
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