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پرداخت ارز دانشجویی
متوقف شد
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...
خبر

عضو مجمع نمایندگان استان
سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

 ۱۲۰هزار نفرمحروم از تحصیل
در سیستان و بلوچستان

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان از وجود
 ۱۲۰هزارنفربازماندهازتحصیلبهدلیلنبودفضایآموزشی
وکالسدرسدربرخیمناطقایناستانخبرداد.
علیم یــارمــحــمــدی بــا اشــــاره بــه لـــزوم بــازســازی فــضــای
آموزشی استان سیستان و بلوچستان و عزم وزارت آموزش و
پرورش در این خصوص به خانه ملت گفت :شاخص اصلی در
بازماندگیازتحصیلوپایینآمدنسطحآموزشیدانشآموزان
در استانهای محروم ،فضاهای آموزشی نامناسب است و
شاخصهای بعدی از جمله آموزشیاران و تغذیه دانشآموزان
در رتبه بعدی قرار دارند.نماینده مردم زاهــدان در مجلس
شورای اسالمی افزود :در برنامه پنجم توسعه کشور تصمیم
ویژهایاتخاذشدمبنیبراینکهبرایتوازنفضاهایآموزشی
در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان مبلغ 600
میلیارد تخصیص یابد تا احداث فضاهای آموزشی به شکل
مطلوب صورت بگیرد ولی متاسفانه تنها  30میلیارد تومان
اعتبارتخصیصدادهشدهکهاینمبلغبرایترمیموایمنسازی
فضاهایموجودهزینهشد.ویادامهداد:متاسفانهطیامسال
درشهرزاهدانتعداددوهزارنفرازتحصیلبهدلیلنبودفضای
آموزشی و نبود کالس درس محروم خواهند شد و در استان
سیستانوبلوچستانتعداد 120هزارنفربازماندهازتحصیل
به دلیل نبود فضای آموزشی و نبود کالس درس وجود دارد و
جایتاسفاستکهمسئوالننتوانستهاندایننقیصهرابرطرف
کنند .وی تصریح کرد :موضوع فضای آموزشی مناسب در
کشورهایپیشرفتهمهمترینعاملوشاخصسیستمآموزشی
است ولی مسئوالن آموزشی کشور ،به بودجه مصوب نگاه
سرمایهایندارندبلکهتنهاهزینههایجاریراتأمینمیکنند.

...
واکنش

واکنش رئیس بهزیستی به ادعای پرداخت
«رشوه»  ۵۰۰میلیونی
رئیسسازمانبهزیستیکشوربهاظهاراتیکیازنمایندگان
ملت در جلسه دیروز چهارشنبه مجلس که مدعی شد ،وی
«رشوه»  ۵۰۰میلیونی برای سکوت در برابر مطرح نشدن
مشکالت پرداخت کرده است ،واکنش نشان داد .در جلسه
صبح دیــروز مجلس ،رستمیان ـ نماینده دلفان ـ مدعی
پرداخت رشوه  ۵۰۰میلیونی توسط رئیس بهزیستی برای
سکوت درباره وضعیت و مشکالت استان لرستان شد و در
عین حال به ممانعت بندپی ،رئیس بهزیستی ،برای ورود
این نماینده به برخی استان ها برای رسیدگی به مشکالت،
صرف ۹۰۰میلیونتومانبرایهزینههمایشومهمانیها،
خریدخودرویشاسیبلندازمحلهزینهخریدویلچروکمک
به ایتام و  ...اشاره کرد که محسنی بندپی ،رئیس سازمان
بهزیستی در گفت وگو با ایسنا ،این اظهارات را اتهام خواند و
گفت:علتایناتهاماتایناستکهفردیکهآقایرستمیان
به عنوان مدیر برای بهزیستی استان معرفی کرده بود فاقد
شاخصهایالزمبودودرکمیتهانتصاباتسازمانبهزیستی
رای نیاورد و منصوب نشد و فردی که مورد تایید سازمان
بهزیستی بود برای این سمت انتخاب شد .متاسفانه آقای
رستمیان دنبال این بود که این فرد را به سازمان بهزیستی
تحمیلکند.ویدربارهعملکردسازمانبهزیستیدراستان
لرستاننیزگفت:میزاناشتغالتحققیافتهدراستانلرستان
بیش از برنامه مصوب است و در این باره راستی آزمایی شده
اســت .همچنین در تمام شهرستانهای دارای شاخص
جمعیتیالزم،اورژانساجتماعیشروعبهکارکردهاستکه
نشاندهندهعملکردسازمانبهزیستیدرحوزهآسیبهای
اجتماعیاست.بندپیاظهارکرد:بدونهیچگونهتشریفاتی
در استان لرستان و حتی حوزه انتخاباتی آقای رستمیان
حضوریافتمومشکالترابررسیوبرنامههاراپیگیریکردم.
وی درباره اتهاماتی درخصوص انجام سفرهای خارجیاش
نیز گفت :این جانب در چارچوب ارائه خدمات جمهوری
اسالمی در قالب حمایت از معلوالن که مصوبه مجلس هم
هست در صحن سازمان ملل حضور یافتم و گــزارش این
دستاوردهایبزرگراارائهدادم.دربسیاریازسفرهاشخص
وزیر،دبیرکمیسیوناجتماعیدولتو...نیزحضورداشتند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد :این حق را برای
خودم و سایر همکارانم قائل هستم تا از مراجع قضایی این
اتهاماتراپیگیریکنیم.

در پی افزایش نرخ دالر برای ایرالین ها از 4200به 8800تومان صورت گرفت

پیشبینیکاهشسفرهایخارجی وازرونقافتادنفعالیتآژانسهایمسافری
مسیر مشهد -نجف -مشهد به حدود سه میلیون تومان،
مسیر مشهد -استانبول -مشهد به حدود پنج میلیون و
 200هزار تومان ،مسیر مشهد -دبی -مشهد به حدود سه
میلیونو 500هزارتومان،مشهد-کواالالمپور-مشهدبه
حدود هفت میلیون تومان و مسیر مشهد -مسقط -مشهد
به حدود چهار میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افــزود :تا به امــروز به هر ایرانی که قصد انجام سفر
خارجی داشته ،برای بلیت هواپیما ارز  4200تومانی
پرداخت می شده است که از این به بعد این نرخ به 8800
تومان افزایش یافته است.
او با بیان این که از این پس سفرهای خارج از کشور برای
مردم به یک معضل تبدیل می شود ،ادامه داد :سفرهای
تفریحی که اولویت نداشت؛ اما افرادی که برای درمان،
تحصیل یا دیدار با فرزند خود به خارج از کشور سفر می
کردند ،دیگر شاید توان اقتصادی شان اجازه انجام سفر
ندهد و برای آن ها مشکل ایجاد می کند.
این منبع آگــاه یــادآور شد :احتمال کاهش  80تا 90
درصــدی سفرهای خارجی وجــود دارد؛ زیــرا هم ارز
مسافرتی قطع شده و هم نرخ بلیت هواپیما  102درصد
افزایش یافته است.وی همچنین گفت :در تماس عصر
دیروز چهارشنبه با یکی از مسئوالن سازمان هواپیمایی
کشوری ،اعالم شد که هنوز بخشنامه ای از سوی بانک
مرکزی مبنی بر افزایش نرخ ارز ایرالین ها به 8800
تومان دریافت نکرده ایم .این درحالی است که از صبح
دیروز چهارشنبه ایرالین ها نرخ های جدید را اعمال کرده

سردار مهری:

مأمور پلیس فرودگاه کیف  145میلیاردی
را به صاحبش رساند

اند.وی با اشاره به اشتیاق مردم کشورمان برای زیارت
عتبات عالیات ،افزود :نرخ رسمی بلیت پروازهای رفت
و برگشت از مشهد به نجف یا بغداد به حدود سه میلیون
تومان افزایش یافته که این امر یکی از معضالت زائران
عتبات است و قطعا تاثیر زیادی بر آن ها خواهد داشت.
او ادامه داد :از این پس سفر به خارج از کشور اعم از زیارتی
و سیاحتی محدود می شود.به گفته وی ،شرکت های
هواپیمایی داخلی از یک هفته قبل نرخ رسمی بلیت
پروازهای داخلی را نیز  100درصد افزایش داده اند.
▪فهرست نهایی  ۲۳فعالیت مجاز صرافیها

سایت خبری الف هم روز گذشته از اعالم فهرست نهایی
 ۲۳فعالیت مجاز صرافیها توسط بانک مرکزی خبر داد.
بر این اساس هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم
از دولتی و غیر دولتی ،از جمله هندلینگ ،لندینگ،
حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت های هواپیمایی
ایــرانــی و سایر هزینه هــای ارزی شرکت هــای مذکور
یکی از این  23مورد است که نیازمند درخواست و تایید

سازمان هواپیمایی کشوری است.همچنین هزینه های
شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره
مفرده یکی دیگر از این فعالیت های  23گانه است که
با درخواست متقاضی و دریافت تاییدیه سازمان حج و
زیارت پرداخت می شود.هزینه های ارزی شرکت های
مسافرتی و گردشگری هم یکی دیگر از این موارد است که
پرداخت آن نیازمند صورت حساب و تایید انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرتی ،هوایی و جهانگردی ایران است.
ارز مسافرتی هم تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به دیگر
ارز ها با ارائه بلیت ،گذرنامه و روادید (در مورد کشورهایی
که نیاز به روادیــد دارنــد) از طریق صرافی ها عرضه می
شود.همچنین ارز برای امور درمانی با ارائه پیش فاکتور
برآورد مرکز درمان خارج از کشور با تایید و تشخیص کتبی
پزشک متخصص داخلی در داخل کشور و همچنین ارز
برای امور دانشجویی و دانش آموزی با ارائه صورت حساب
دانشگاه و مدرسه مربوط در خارج از کشور و ارائه تصویر
کارت دانشجویی یا مدرک دانش آموزی توسط صرافی
ها پرداخت می شود.

کالنتری:کمتر از  ۵۰سال آینده آب تمام میشود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که
وضعیت آب در کشور از آن چه گفته میشود ،بسیار بدتر
است ،اعالم کرد که کمتر از  ۵۰سال آینده دیگر آب تمام
میشود.عیسیکالنتریدرواکنشبهبرخیاظهارنظرها
مبنیبراینکهنفتتا ۴۰سالآیندهوآبتا ۵۰سالدیگر
درایرانتماممیشود،بهایلناگفت:وضعیتآبکشورازآن
چهگفتهمیشود،بسیاربدتراست.ویادامهداد:باتوجهبه
تغییراقلیموکاهشبارشهامطمئنامابامشکالتبسیاری
مواجه خواهیم شد .براساس آمارها بارندگی در سال

گذشته  ۲۵درصد کاهش پیدا کرده است و به زیر ۲۰۰
میلیمترمکعبرسیدهاست.معاونرئیسجمهورورئیس
سازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهکمبودآبشدید
در کشور خاطرنشان کرد :اگرچه میانگین بارش کاهش
پیداکردهوباتغییراتاقلیممواجههستیم،امامتاسفانهدر
مقابلمصرفآبروزب هروزبیشترمیشود.آبمانندنفت
نیستکهباتوجهبهنیازمصرفشودوبهاندازهنیازوفروش
بازار برداشت شود.وی ادامه داد :آب از حد نیاز ما کمتر
است،امانفتبیشترازحدنیازماست،اگربیشترهمتولید

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

افزایش مدت زمان ذخایر دارویی کشور
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال ایسنا درباره
میزان کمبودهای دارویــی و وضعیت ذخایر دارویــی
کشور گفت :به شکل معمول همیشه بین  ۳۰تا  ۴۰قلم
کمبود دارویی وجود دارد .ذخیره دارویی کشور نیز به
صورت نرمال هشت ماهه است .حال اگر این میزان
ذخیره به چهار ماه برسد ما علت آن را بررسی میکنیم.
برای حل این مشکل هم به شکل عام داروهایی که میزان
ذخایرشان به چهار ماه برسد به صورت عمومی توزیع
نمیشوند بلکه بهصورت خاص در داروخانههای دولتی
و منتخب توزیع میشوند چرا که در این داروخانهها
میتوان آنها را به صورت کنترل شده توزیع کرد تا دارو
به دست بیمار واقعی برسد؛ وقتی دارویی دچار کمبود
میشود اگر آن را مانند گذشته به طور عام توزیع کنیم
ممکن است به دست دیگرانی برسد که میخواهند دارو
را گران تر بفروشند.
به گزارش ایسنا ،دکتر غالمرضا اصغری با بیان این که
میزان کمبودها همیشه بین  ۳۰تا  ۴۰قلم بوده است،
گفت :حال اگر ذخایر دارویی به زیر دو ماه برسد وضعیت
خطرناکتر میشود و باید به سرعت آن را جبران کنیم تا
مجدد میزان ذخایر به هشت ماه برسد و در حاشیه امن
قرار گیریم .هم اکنون میزان کمبودهای دارویــی در
کشور از  ۳۰تا  ۴۰قلم به  ۵۰تا  ۶۰قلم کمبود رسیده،
البته از آن جایی که برخی از این داروها حیاتی هستند
کمبود بیشتر خــودش را نشان مـیدهــد .بخشی از
نگرانیها هم به دلیل بحثهای روانی و التهابی است
که در جامعه ایجاد شده است.وی با بیان این که از طرفی
برخی بیماران مزمن به دلیل همین نگرانیها ،بیش از
حد نیاز ماهانه خود دارو میگیرند ،گفت :این اقدام
نیز منجر به ایجاد کمبود در برخی داروها میشود و ما
مجبوریم توزیع آن داروها را محدود کنیم .وی در پاسخ

به سوال دیگر ایسنا درباره افزایش مدت زمان ذخایر
دارویی کشور ،گفت :این اقدام در سازمان غذا و دارو
برای همه داروها به ویژه داروهای تولید داخل آغاز شده
تا میزان ذخیره دارویی کشور را از هشت ماه به یک و نیم
تا دو سال برسانیم .بخشی از شرکتها این کار را آغاز
کردهاند .در داروهای وارداتی هم سهمیههای سفارشی
بیشتر شده است تا ذخایر کشور را برای نیمه دوم سال
افزایش دهیم.
▪اولویت ،تامین بازار دارویی است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا به محض ایجاد
کمبود دارویی ،به سمت واردات میروید؟ گفت  :اولویت
اول ما در کشور ،تامین بازار دارویی است .اگر شرکت
تولید کننده دارویی به هر دلیل تولید نکند و موجودی
دارو به زیر چهار ماه برسد ،برای تامین بازار به سمت
واردات میرویم و بعد مشکل شرکت تولید کننده را حل
میکنیم .شرکتهای تولید کننده داخلی باید برنامه
تولیدشان را در یک سامانه وارد کنند و اگر مشکلی
داشته باشند و آن را در سامانه ذکر نکنند ،بیتردید
تصور ما بر آن خواهد بود که آن ها تولید را ادامه میدهند
و در این صورت دستمان را در پوست گردو میگذارند
و با کمبود دارو در بازار مواجه میشویم.اصغری ادامه
داد :به هر حال در این کشور وزارت صنعت وجود دارد
که متولی صنایع است ،اما ما متولی صنعت داروسازی
نیستیم؛ بلکه متولی تامین دارو و سالمت مردم هستیم.
البته در جایی که بتوانیم به صنایع دارویی هم کمک
میکنیم .در شرایط موجود آرایش جنگی گرفتن به این
معنی نیست که چفیه بیندازیم و حرکات نمایشی انجام
دهیم .بلکه باید در عمل برنامهریزی کرده و با حفظ
آرامشمان به مردم هم آرامش دهیم.

...

از میان خبر ها

افزایش 102درصدینرخبلیتپروازهایخارجی

محمد جــواد رنجبر /از بامداد روز گذشته نرخ بلیت
پروازهای خارجی حدود  102درصد افزایش یافت.
یک منبع آگاه روز گذشته در گفت و گو با خراسان با اعالم
این خبر افزود :بلیت هواپیما از بامداد چهارشنبه 102
درصد افزایش یافت و بر اساس نرخ دالر  8800تومان
محاسبه می شود.
وی ادامه داد :هر هفته در بامداد روزهای چهارشنبه ،نرخ
توسط هواپیمایی ایران ایر اعالم می شود و شرکت های
هواپیمایی بر اساس آن نرخ تا یک هفته بلیت می فروشند.
به گفته این منبع آگاه ،نرخ بلیت پروازهای خارجی تا به
امــروز بر اساس دالر  4200تا  4407تومان محاسبه
می شده است؛ اما از بامداد چهارشنبه این نرخ به 8800
تومان افزایش یافته است.
وی افــزود :شرکت های هواپیمایی داخلی تا پایان روز
سه شنبه از دالر  4200تومانی برای هزینه های خود
استفاده می کردند؛ اما از این به بعد نرخ دالر برای آن ها
 8800تومان محاسبه می شود.
او با بیان این که ایــران ایر بر اساس هواپیمایی ملی به
شرکت های دیگر اعالم می کند که باید بر اساس این نرخ
محاسبه کنید ،ادامه داد :این افزایش نرخ برای پروازهای
خارجی همه ایرالین های داخلی و خارجی است.
وی اضافه کرد :طبیعتا در قیمت بلیت های داخلی هم این
افزایش را شاهد خواهیم بود.
این منبع آگاه با اشاره به افزایش بسیار زیاد بلیت پروازهای
خارجی ،گفت :به عنوان مثال نرخ رسمی بلیت هواپیما در
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شود ،بازار از ما خریداری نمیکند ،از همین
رو برداشت و استخراج نفت براساس نیاز
است ،چرا که نمیتوانیم آن را بفروشیم و
بازارخریدوجودندارد.
کالنتری با بیان ایــن که
بـــــازار تــقــاضــای نفت
میزان عرضه آن را به
تعادلمیرساند،گفت:
متاسفانه در خصوص

سازمان بینالمللی مهاجرت گزارش داد:

خروجنیممیلیونمهاجرافغانستانیازایران

آب ایــن گونه نیست و هرچه داشته باشیم
میخواهیم مصرف کنیم و نیاز ما بیشتر از
آبی است که وجود دارد.وی تاکید کرد :من
معتقدم دکتر کردوانی بسیار خوشبینانه
دربـــاره اتمام آب تا  ۵۰سال
آینده صحبت کــرده است
و ما خیلی زودتــر از این
زمان با بیآبی مواجه
میشویم.

تکذیب آمار ابتالی ۷۸نفر به ایدز در یکی از روستاهای چابهار
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
در واکنش به خبر یکی از مسئوالن محلی چابهار مبنی بر
ابتالی  ۷۸نفر به  HIVدر روستای درگز این شهر گفت:
براساسگزارشیکهدراینبارهمنتشرشدهبایداعالمکرد
که تعداد موارد ذکر شده در رابطه با موارد ابتال از صحت
برخوردار نیست و آمار مبتالیان کمتر از تعداد منتشر شده
است.به گــزارش ایسنا ،دکتر محمدمهدی گویا گفت:
ترددهایمکرردرمناطقمرزی،اقامتهایطوالنیمدت
بهقصدکاردرکشورهایهمسایه،افزایشجمعیتحاشیه
نشینواعتیادبهتزریقموادمخدرمهمترینعواملافزایش
مواردابتالدرمنطقهچابهارودهستانهایاطرافاست.
گویادرخصوصوضعیتشیوعبیماریایدزدرروستایدرگز
گفت :استان سیستان و بلوچستان از جمله استانهایی در
کشور است که در آن شیوع  HIVاز متوسط کشوری باالتر
است.وی با اشاره به این که منطقه روستایی درگز در جنوب
استان سیستان و بلوچستان واقع شده و از توابع شهرستان
چابهاراست،افزود:اینمنطقهروستاییجمعیتیحدود۱۸

فرمانده پلیس فرودگا ههای کشور از بازگرداندن کیف
حاوی  145میلیارد ریال چک و وجه نقد توسط پرسنل این
پلیس به صاحب آن خبر داد و گفت :تقدیر شایسته مجموعه
نیروی انتظامی از مامور وظیفه شناس در آینده نزدیک
صورت میگیرد.به گزارش فارس ،وی افزود :این پلیس
امانت دار که سروان محمدرضا صالحی نام دارد و جانشین
فرمانده پلیس فرودگاه رامسر است این پول را در ترمینال و
هنگام کنترل مسافران پروازهای خروجی به مقصد تهران و
در یک کیف دستی که بدون صاحب روی صندلی سالن رها
شده بود ،یافته است.وی افزود :این همکار وظیفهشناس
پس از ناامیدی از بازگشت مالک کیف ،آن را با رعایت
کلیه موازین امنیتی بازگشایی کرده و متوجه میشود که
درون آن مبالغ قابل مالحظهای چک و وجه نقد به ارزش
 145میلیارد ریال قرار دارد.فرمانده پلیس فرودگاه های
کشور خاطرنشان کرد :با پیگیریهای صورت گرفته توسط
پلیس فرودگاه رامسر و تماس تلفنی با صاحب کیف ،اموال
مکشوفهباحضورفرماندهیگانونمایندهحفاظتاطالعات
شهرستان پس از تنظیم صورت جلسه و بدون کم و کاست
به نماینده قانونی مالک کیف تحویل داده شد.سردار مهری
در پایان با اشاره به این که همکارانم در پلیس فرودگاه
همواره بر انجام وظایف خود راسخ هستند ،تصریح کرد :به
زودی و در یک زمان مناسب از این پلیس امانت دار و متعهد
قدردانی خواهد کرد.

هزار نفر دارد .گویا ادامه داد :تمامی موارد ابتال به  HIVدر
اینمنطقه،درمیانافرادیاستکهرفتارهایپرخطردارند
که در درجه اول اعتیاد تزریقی و در درجه بعدی تماسهای
جنسی خارج از چارچوب خانواده ،آن ها را به بیماری HIV
گرفتار کرده است.وی درخصوص برنامه بیماریابی گفت:
از دو سال قبل برنامه بیماریابی به صورت فعال تشدید شده
است و اقدامات پیشگیری ،کنترل و درمان بیماری ایدز در
کل شهرستان چابهار به صورت سیستماتیک و گسترده
ادامه دارد .همچنین در این زمینه یک مرکز مشاوره ویژه در
شهرستانچابهارویکپایگاهمخصوصآموزشپیشگیریو
مشاورهنیزدردهستاندرگزراهاندازیشدهوبهارائهخدمت
به صورت رایگان برای مردم منطقه مشغول است .گویا با
بیاناینکهتمامیبیمارانمبتالبهایدزشناساییشدهتحت
مراقبت و درمان رایگان قرار دارنــد ،گفت :برنامه آموزش
پیشگیری و مراقبت  HIVیک برنامه گسترده چندبخشی
بودهکهتاکنونتوسطدانشگاهعلومپزشکیمربوطباحمایت
وزارتبهداشتبهتنهاییاجراشدهاست.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از ابتدای
سال جاری میالدی بیش از  463هزار مهاجر افغان به
کشورشان بازگشته اند .در شش ماه گذشته حدود نیم
میلیون مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتهاند.
به گزارش عصر ایران به نقل از گزارش دوروز قبل سازمان
بینالمللی مهاجرت ( ،)IOMاز ابــتــدای ســال جاری
میالدی ( 11دی  )96تا ماه اوت (مرداد  )97بیش از 463
هزار مهاجر افغان ساکن در ایران به دلیل وخامت اوضاع
اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ایــران به کشورشان
بازگشتهاند و روند بازگشت آن ها همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش تنها در هفته اخیر حدود  20هزار
مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشته اند.
بر اساس برآوردها حدود سه میلیون مهاجر افغان در ایران
زندگی میکنند و نزدیک به  250هزار محصل افغان در
مدارس ایران مشغول تحصیل هستند.
سیل ورود مهاجران افغان به ایران از سال  1980و پس از
اشغالافغانستان ازسویشوروی سابق و آغاز جنگ داخلی
در این کشور آغاز شد و طی چهار دهه گذشته با توجه به
بحران امنیتی و نبود شغل مناسب در افغانستان،این روند
همچنان ادامه داشته است .برخی از مهاجران ساکن ایران
نیز تالش دارند به جای بازگشت به کشورشان از طریق
ترکیه به اروپا مهاجرت کنند.
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