
جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه های شــریف 
و امیرکبیــر در اعتــراض به ســانحه پیش آمــده برای 
هواپیمــای اوکراینــی که در اثــر خطای انســانی رخ 

 داده اســت، در مقابل این دو دانشــگاه تجمــع کردند.  
به گزارش خبرنــگار ایلنا، دانشــجویان با شــعارهایی 
اعتــراض خــود را نســبت به نحــوره اطالع رســانی، 
 عــدم شــفافیت و تاخیــر در اعــالم واقعیــت ماجرا 

ابراز کردند.
همچنین حاضران در این تجمع با روشن کردن شمع 

داخل دانشگاه یاد قربانیان این حادثع را گرامی  داشتند.
دانشجویان در بخشــی از شــعارهای خود خواستار 

پاسخگویی و استعفای مسئوالن خاطی شدند.
صبح دیروز ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای 
ضمن تایید خبر ســاقط شــدن هواپیمای مســافربری 
اوکراینی این اتفاق را ناشــی از خطای انسانی و غیرعمد 
توصیف کــرد. در اثر این حادثه ۱۷۶ نفــر جان خود را از 

دست دادند.
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مراجعه۱۳۰نفر از بستگان حادثه 
سقوط هواپیما به پزشکی قانونی

 مدیرکل پزشکی قانونی اســتان تهران اعالم 
کرد: از مجموع ۱۴۷ مســافر ایرانــی جان باخته 
هواپیمــای اوکراینی، بســتگان ۱۳۰ جان باخته 
برای نمونه برداری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
کرده اند. به گــزارش خبرآنالین، مهدی فروزش با 
اعالم این خبر گفت: از ابتدای اعالم حادثه سقوط 
هواپیما همکاران ما در قالب گروه مدیریت بحران 
در محل حادثه حضور داشتند و بر نحوه جمع آوری 
اجساد نظارت کردند و همه اجســاد در کاور قرار 
گرفت و برای نمونه برداری به مرکز تشــخیصی و 
آزمایشگاهی پزشکی قانونی اســتان تهران واقع 
در کهریزک منتقل شد. او بابیان اینکه روز جمعه 
نمونه برداری از بقایای اجساد به پایان رسید بیان 
کرد: هم اکنون نمونه گیری از بستگان متوفیان در 
حال انجام است و از ۱۴۷ مســافر ایرانی، تاکنون 
۱۳۰ نفر از بستگان جان باختگان مراجعه کردند و 
ما از بقیه بستگان درخواست می کنیم در اسرع وقت 
به ادارات کل پزشکی قانونی استان محل سکونت 
جان باختگان مراجعه کنند تــا در تطبیق نهایی و 
تحویل اجساد به بســتگان با تأخیر مواجه نشویم. 
فروزش افزود: ما در خصوص ۲۹ تبعه خارجی این 
پرواز دچار مشکل شده ایم و کار ما را به تعویق انداخته 
است که امیدواریم با ارســال نمونه های دی ان ای 
بستگان این افراد، هر چه سریع تر کار تطبیق، انجام 
شود. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: 
اگر بستگان این جان باختگان اطالعات بیشتری 
خواستند با شماره ۹ - ۵۶۵۲۴۸۰۱ که شماره مرکز 
تشخیصی و آزمایشــگاهی پزشکی قانونی استان 

تهران است تماس حاصل کنند.
    

کاهش ۵۵ درصدی مرگ زنان 
باردار با توسعه اورژانس هوایی

ریس اورژانس کشور گفت: با استفاده از اورژانس 
هوایی دریکی از استان ها مرگ ومیر مادران باردار 
۵۵ درصد کاهش یافت. به گزارش ایلنا، پیرحسین 
کولیوند بیان کرد: توانســتیم با کمک سوله های 
مدیریت بحران و پایگاه های آتش نشانی اقدامات 
اورژانس را توسعه دادیم. او با اشاره به توسعه اورژانس 
هوایی ادامه داد: برای مدیریت سکته های حاد قلبی 
و مغزی ســطح خدمات را به جد گسترش دادیم 
و به همت شما بالغ بر ۸۰ هزار نفر را در کمتر از ۶۰ 
دقیقه به مراکز درمانی رســاندیم. رئیس اورژانس 
کشور افزود: با همکاری شهرداران مناطق، دستور 
شهردار و معاونت خدمات شهر پدهای بالگرد اکنون 
آماده است و فاصله رساندن بیماران به مراکز درمانی 

بسیار کم شده است.
    

شناسایی ۱8 نوع گروه خونی 
بسیار نادر در ایران

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در ایران 
۱۸ نوع گروه خونی بســیار نادر و ۱۳ گروه خونی 
نادر شناسایی شده اســت. به گزارش فارس، بشیر 
حاجی بیگی، با اشــاره به ویژگی گروه های خونی 
نادر،  اظهار کرد: اگــر در بین جمعیت ۵ هزارنفری 
آنتی ژن خاصی مشــاهده نشــود خون نادر گفته 
می شــود و اگر در بین جمعیت ۱۰ هزارنفری نیز 
آنتی ژن خاصی وجود نداشته باشــد، این گروه را 
گروه خونی بســیار نادر می گوییم. او ادامه داد:  در 
کشور ما ۱۸ نوع گروه خونی بسیار نادر و ۱۳ گروه 
خونی نادر شناسایی شده است؛ضمن اینکه در دنیا 
۸۰ گروه خونی بسیار نادر و ۲۲۴ گروه خونی نادر 
کشف شده است. سخنگوی سازمان انتقال خون 
با اشاره به گروه خونی نادر بمبئی، یادآور شد: این 
گروه خونی اهداکننده خون می توانند باشــند اما 
نمی توانند از گروه خونی، خــون دریافت کنند و 
ما در ایران ۶۷ نفر دارای این گــروه خونی راداریم.  
او گفت: در ســازمان انتقال خون اطالعات ۱۲۰۰ 
نفر از اهداکنندگان خون نادر وجود دارد و هر وقت 
بخواهیم فردی دارای این گروه خونی را نجات دهیم 
از آن استفاده می کنیم؛ضمن اینکه می توانیم تا ۳۰ 
سال و در دمای منفی ۸۰ درجه این خون را نگهداری 

کرده و  از آن استفاده کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند روزی است که مردم کشورمان 
در داغ از دســت دادن هم وطنانشان 
بر اثر ســقوط هواپیمای مسافربری 
ســوگوارند، اما دیروز این ماجرا ابعاد 
تازه ای به خود گرفــت، به گونه ای که 
داغ ماجــرا جانســوزتر و نفس ها در 

سینه ها حبس شد.
ســرانجام پــس از چنــد روز 
کش وقوس همه چیز مشــخص شد. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری اعالم 
کرد که هواپیمای مســافربری عازم 
اوکراین، بر اثر خطای انسانی در پدافند 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی سقوط 
کرده و منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر 

شده است. 
واکنش ها به این حادثه زیاد و بسیار 
تلخ بود. از عکس عروس و دامادی که 
تنها سه روز از عقدشان می گذشت تا 
ویدیوهای دردناک مردی که همسر 
و دخترش را در این پرواز ازدست داده 
بود؛ فارغ از اینکه بیشتر آن ها جوانان 
نخبه  کشــور بودند که بــرای ادامه 
تحصیــل از ایران مهاجــرت کرده و 
عازم کانادا بودند؛ ما دیگر از آن ها چه 

می دانیم؟ 
کشته شدگان هواپیمای  
اوکراینی چه کسانی بودند

اطالعــات تکمیلــی دربــاره 
ایــن افــراد بــه مــا می گویــد ۳۱ 
نفــر از این قربانیان ســاکن شــهر 
»ادمونتــون «)Edmonton( در 
اســتان»آلبرتا«)Alberta( کانادا 
بودند و بــه گفته »دیویــد تورپین« 
)David Turpin( معاون دانشگاه 
آلبرتا حداقل ۱۰ قربانی این حادثه از 

دانشجویان این دانشگاه بوده اند. 
بیشــترین واکنش ها میان مردم 
در فضــای مجازی مربــوط به »پونه 
گرجــی« و »آرش پورضــراب« بود. 
این زوج جوان که به همــراه ۴ نفر از 

دوستانشان چند روزی برای مراسم 
ازدواجشــان به ایران آمــده بودند به 
ترتیب متولد ســال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۲ 
بودند. دانشــجوی دانشگاه صنعتی 
شریف و پیش از مرگشان دانشجوی 
علوم کامپیوتر دانشگاه آلبرتا بودند.  در 
میان نام کشته شدگان ۱۹ دی نام های 
»ســیدپدرام موســوی« و »مژگان 
دانشمند« هر دو از اساتید مهندسی 
دانشگاه آلبرتا به همراه دو فرزند دختر 
خود »سیده دریا« و »سیده دورینا« 
نیز دیده می شــود. دریا متولد سال 
۲۰۰۵ و دورینا متولد ۲۰۱۰ بودند که 

هر دو دانش آموز بودند.
»شــکوفه چوپان نــژاد« هم که 
متخصص زنان و زایمان یک کلینیک 
پزشکی در ادمونتون بود، به همراه دو 
دختر خود جان خود را در این حادثه 
از دســت داد. هر دو فرزند این پزشک 
ایرانی هم دانشــجوی دانشگاه آلبرتا 
بودند. »صبا ســعادت« متولد سال 
۱۳۷۵، دانشجوی پزشکی و خواهرش 
»سارا ســعادت« متولد سال ۱۳۷۷، 

دانشجوی روانشناسی بالینی بود.
 »نســیم رحمانی فر« دانشجوی 
مهندســی مکانیک دانشــگاه آلبرتا 
بود و این، اولین زمســتانی بود که در 
ادمونتون حضور داشت. به همین دلیل 
از سرمای زیاد این شهر بسیار نگران 
بود اما عمرش کفاف نداد تا این سرما 

را تجربه کند.
ی  ا شــور دیگــر  ســوی  ز  ا
آموزش وپــرورش شــهر »َکلِگری« 
در  جنوب اســتان آلبرتای کانادا هم 
تایید کرد که »ارشــیا ارباب  بهرامی« 
دانش آموز ســال دوازدهم این شهر 
در میان این قربانیان بوده و به همراه 
خانواده خود برای تعطیالت به ایران 
ســفرکرده بود. ارشیا در فعالیت های 
ورزشی بسیار فعال بود و در رشته های 
شنا و شیرجه فعالیت می کرد. او رویای 
پزشک شدن را در ســر می پروراند و  
»کسری ساعتی« مهندس مکانیک 
هواپیما هم از دیگر هم وطنان قربانی 

 این حادثه، هم ساکن شهر َکلِگری بود. 
»محمدمهــدی الیاســی« از دیگر 
دانشــجویان دانشــگاه آلبرتا بود که 
به تازگی ساکن تورنتو کانادا شده بود. 

خبرهای تلخ اینجا تمام نمی شود. 
»ندا صدیقی« از دیگر قربانیان حادثه 
جراح و چشم پزشــک ایرانی بود که 
برای تعطیالت کریســمس یک سفر 

۱۰ روزه به ایران داشت.
»دالرام داداش نژاد« دانشــجوی 
۲۷ ساله کالج »النگارا« که در ونکوور 
ساکن بود هم در میان جان باختگان 

قرار دارد.
»مرضیــه فروتــن« و »منصــور 
اصفهانی« از دیگر کشته شدگان این 
حادثه هســتند.  فروتن دانشــجوی 
دپارتمان جغرافیا دانشگاه »واترلو« 
و اصفهانــی دانشــجوی رشــته 
مهندســی عمران این دانشگاه بود. 
یکی از دوســتان فروتن گفته که در 
دانشگاه او را به عنوان فردی بلندپرواز 
می شــناختیم. او کــه در دهــه ۳۰ 
زندگی خود بود، توســط دوستانش 
به عنوان زنی مقتدر توصیف می شد. 
باوجوداینکه فروتن دســتاوردهای 
دانشــگاهی زیادی داشــت، بسیار 
ســخاوتمند، صادق و مهربــان بود. 
تحقیقات او بر اپلیکیشینی متمرکز 
بوده کــه درخصــوص الگوریتم ها و 
فناوری های جدید در ســنجش از راه 
دور برای بررســی تغییرات آب وهوا 

استفاده می شد.
»میالد قاسمی آریانی« و »غنیمت 
اژدری« از دانشجویان مقطع دکتری 
دانشگاه »گولف«)Guelph( بودند 
که در سانحه هوایی صبح چهارشنبه 
جان خود را از دست دادند. »غنیمت 
اژدری« از دانشــجویان دکتــری 
دپارتمان جغرافیا و زمین شناســی و 
»میالد قاسمی« دانشجوی دکتری 

بازاریابی بودند.
»سیاوش مقصودلو« از دانشجویان 
ســابق مقطع پســادکتری دانشگاه 
»مک مســتر« )McMaster( بــه 

همراه دختر و همســر خود در میان 
کشته شدگان هواپیمای اوکراین بود. 
یکی از دوستان ایرانی مقصودلو اظهار 
کرد، او به همراه »آزاده کاوه« همسر 
و »پریان« فرزند ۱۶-۱۵ ســاله اش 
به ایران ســفر کرده بــود. تحقیقات 
مقصودلو بــر دالیل تولــد زودرس 
متمرکز بود. او مدرک دکتری پزشکی 
خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

دریافت کرد.
»ایمــان آقابالــی« و»مهــدی 
اســحاقیان « هــم هــر دو از دیگر 
دانشجویان مقطع دکتری دانشکده 
مهندسی دانشگاه »مک مستر« بودند.
»صدف حاجی آقاوند« دانشجوی 
سال دوم رشته منابع انسانی دانشگاه 
»یورک« از دیگر قربانیان حادثه بود. 
»حمیدرضا ستاره کوکب« به همراه 
همسرش »سمیرا بشــیری« هم در 
این هواپیما بودند. حمیدرضا ستاره 
کوکب استادیار دانشگاه »ویندزور« 

بود.
»زینب اســدی الری« و برادرش 
»محمد اســدی الری« هم در میان 
جان باختــگان بودنــد. »مجتبــی 
عباس نژاد«، »محمدامین بیروتی«، 
»محمدامیــن جبلــی« و »محمد 

صالحه« از دیگر دانشــجویان ایرانی 
دانشگاه تورنتو بودند. 

»سیاوش غفوری«، »آذر ممانی« 
و »ســارا ممانی« هم از دانشجویان 
فارغ التحصیل رشته مهندسی دانشگاه 
»کنکوردیا« بودند. »فرید آراســته« 
و »منصــور پور جم« از دانشــجویان 
مقطع دکتری رشته زیست شناسی 
این دانشــگاه نیز جان خود را در پی 
سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی از 

دست دادند.
دانشــگاه "ÉTS" واقع در ِکِبک 
کانادا هم فوت یک زوج را تأیید کرد. 
»آیدا فرزانه« دانشجوی دکتری این 
دانشگاه به همراه همسرش »ئاروین 
مرتب« که در ســال ۲۰۱۸ میالدی 
مدرک دکتری خود را از این دانشگاه، 
کســب کرد، در میان کشته شدگان 

بودند.
»رازگرد رحیمی«، »فریده غالمی« 
و فرزند سه ساله آن ها دیگر خانواده ای 
بودند که در این حادثه جان خود را از 
دســت دادند. رازگرد رحیمی استاد 
دانشــگاه گروه فناوری و مهندســی 
در کالــج "Centennial" بــود و 
به صورت دوره ای در دانشگاه »اُنتاریو« 

هم تدریس می کرد.
»غزل نوریان« دانشــجوی انرژی 
مواد نانوفوتونیک، »میالد نهاوندی« 
دانشجوی تولیدات صنعتی زیستی، 
»حدیث حیات داوودی« دانشجوی 
مقطع دکتری مرکــز علوم تحقیقات 
الکتروشــیمی و خوردگی و »ساجده 
سرائیان« که دانشجوی جدیدالورود 
دانشــگاه »وســترن« بود، قرار بود 
در رشــته مهندسی شــیمی مقطع 
کارشناسی در این دانشــگاه آغاز به 

تحصیل کند.
دانستن حق مردم است

خبرهای بد از هر سمتی ما را احاطه 
کرده است. سایه تلخ مرگ و سیاهی 
به جانمان افتاده و دســت از گلویمان 
برنمی دارد. پیش ازاین ها گفته بودیم 
که ایران جزو یکی از کشورهای افسرده 
است. آمار شــیوع افسردگی در ایران 
باالست و هر روز هم بر تعداد افرادی که 
دچار یاس و افسردگی می شوند افزوده 
می شــود. در هفته گذشته به جرأت 
می توان گفت روز خوش نداشــتیم. 
هرروز صبح بــا خبرهای تکان دهنده 
روزمان را شروع کردیم و همین موضوع 
نقش مهمی در باال رفتن افسردگی و 
ناامیدی ما خواهد داشت. برای خیلی از 
ما در معرض اخبار نبودن گزینه عملی 
نیست، به ویژه در فضای زندگی مدرن 
امروز که خبرهای سیاسی و اقتصادی 
یا اجتماعی رابطه مستقیم با زندگی 

روزمره دارند.
در میــان خبرهای بد امــا روح ما 
بیشترین آسیب را می بیند. با شنیدن 
اخبار ناگوار بیشتر ما دچار افسردگی 
و خشــم می شــویم و بعد از مدتی از 
آن می گذریم غافل از آنکــه آثار این 

آسیب ها بر روح ما باقی می ماند.
در همین رابطه بــا دکتر علیرضا 

عابدین، جامعه شــناس و متخصص 
روانشناســی بالینی صحبت کردیم. 
او از تبعات این افسردگی به »توسعه 
ایرانی« گفت: »در ســال های اخیر 
به ویژه هفته گذشته شاهد خبرهای 
بدی بودیــم. مرگ تعــداد زیادی از 
هم وطنان باعث ناراحتی بســیاری 
از ما شده است. در این میان اما اولین 
آســیب ایجادشــده عدم اطمینان 
مردم به رسانه های داخل است. اما در 
مرحله بعد باید به این موضوع توجه 
کنیم که افسردگی بیش ازپیش بین 
مردم رسوخ کرده اســت و دلیل آن 
زخم هایی اســت که جامعه به ما زده 
است و این زخم های پردازش نشده 
از قدیم بر پیکر ما مانده اســت و حاال 
با شنیدن هر خبر بدی سرباز می کند. 
این زخم ها به مرور تبدیل به خشــم 
شده اند و درنهایت به صورت تخریبی 

بروز می کنند.« 
این روانشناس به این موضوع اشاره 
می کند که رفتارهای تخریبی ناشی از 
زخم های التیام نیافته به صورت های 
متفاوتــی ازجملــه افزایــش جرم، 
رفتارهــای ضداجتماعــی، افزایش 
بیماری های روانی همچون افسردگی، 
اضطراب یا سرکوب نمود پیدا می کند و 
درنهایت به عکس العمل های انفجاری 
منجر می شــود و وقتی به این مرحله 

برسد خطرناک می شود. 
او در ادامه بــه این نکته اشــاره 
می کند که خشــم و افســردگی دو 
روی سکه هســتند و زمانی که فرد 
نمی تواند ترس خــود را ابراز کند آن 
را بــه درون خودش منتقــل کرده، 
برون ریــزی نمی کند و فــرد در این 
شــرایط غم و افســردگی را تجربه 
می کند.  بــه گفته عابدیــن یکی از 
اصولی که مسئوالن کشور باید به آن 
توجه کنند تا شــرایط روحی مردم 
بهتر شــود صداقت و صراحت است. 
با توجه به اتفاقات اخیــر مردم باید 
واقعیت ها را به صورت شفاف بدانند. 
در میان گذاشــتن اطالعات و اخبار 
دقیق با مردم نقــش مهمی در بهبود 
شــرایط روحی آنها دارد. زمانی که 
مردم بدانند در سرنوشــت شخصی 
و ملی خودشــان ســهم دارند قطعاً 
اتفاقات بهتــری رخ می دهد و یاس 

عمومی در جامعه کمتر خواهد شد. 

»خطای انسانی«  نخبگان ایرانی را به کام مرگ کشاند؛

داغی که جانسوزتر شد

خبر

تجمع دانشجویان دانشگاه های شریف و امیرکبیر در اعتراض به سانحه هواپیمای اوکراینی 

به گفته علیرضا عابدین 
یکی از اصولی که مسئوالن 

باید به آن توجه کنند تا 
شرایط روحی مردم بهتر 
شود صداقت و صراحت 
است. با توجه به اتفاقات 

اخیر مردم باید واقعیت ها 
را به صورت شفاف بدانند. 

در میان گذاشتن اطالعات 
و اخبار دقیق با مردم نقش 

مهمی در بهبود شرایط 
روحی آنها دارد

جامعه شناس و متخصص 
روانشناسی بالینی در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
زخم های التیام نیافته 

به صورت های متفاوتی 
ازجمله افزایش جرم، 

رفتارهای ضداجتماعی، 
افزایش بیماری های 

روانی همچون افسردگی، 
اضطراب یا سرکوب نمود 
پیدا می کند و درنهایت به 

عکس العمل های انفجاری 
منجر می شود
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