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آفرود سواران، بزکوهی را 
زجرکش کردند

اخیرا فیلمی از چند 
نفر ســوار بر خودروی 
آفرود در کویر مرنجاب 
استان اصفهان منتشر 
شــده که با اذیت و آزار 

و تعقیب طوالنــی مدت یک راس بــز کوهی در 
تپه های ِشن، باعث زجرکش شــدن و مرگ آن 
می شوند. این ویدئو توسط افرادی در یک خودروی 
دو دیفرانسیل )آفرود( گرفته شده که با شوخی و 
قهقهه به مدت طوالنی یک راس بز کوهِی نر )َکل( را 
با سرعت زیادی تعقیب می کنند تا جایی که حیوان 
درنهایت از نفس افتاده و از شدت ترس و استرس، 
دچار مرگ می شــود. به دنبال ایــن اتفاق ایرج 
جمشیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با تایید اینکه این بز کوهی از استرس ناشی 
از احساس خطر، جانش را از دست داده، اعالم کرد 
که خودروی متخلف در این حادثه تقریبا شناسایی 

شده و برای پاسخگویی، احضار خواهد شد.
    

سکته های مغزی در ایران ۱۰سال 
جوان تر از جهان

متخصــص 
نورولوژی، مغز و اعصاب 
گفــت: در ایــران آمار 
ســکته های مغزی ۱۰ 
سال جوان تر از میانگین 

جهانی است. دکتر محمدعلی اکبریان، افزود: به 
جای اینکه فرد در ســنین ۷۵ تا ۸۰ سالگی دچار 
ســکته مغزی شــوند، این اتفاق ۱۰ سال زودتر 
می افتــد، در حالی که با کنترل فشــار خون باال، 
دیابت، عدم تحرک و چاقی و استرس می توان به 

سادگی از بروز سکته مغزی پیشگیری کرد.
    

واکنش به درخواست ها برای 
تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو

ســخنگوی شورای 
شهر تهران در واکنش 
به درخواست تغییر نام 
خیابان نوفل لوشــاتو 
در تهران گفت که قرار 

گرفتن سفارت فرانسه در تهران دلیل این نامگذاری 
نبوده است بلکه این نامگذاری به دلیل حضور ۱۱٦ 
روزه آیت اهلل خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی 
در روستای نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس بوده 
اســت. علی اعطا، در توییتی نوشــت: پیشنهاد 
دهندگان تغییر نام معبر نوفل لوشاتو حتما توجه 
کافی دارند که راهکار برخورد با این هتک حرمت، 
پاک کردن نام ها و یادگارهــای مرتبط با انقالب 
اسالمی نیست! در پی اعتراضات علیه فرانسه در 
ایران، گروهی درخواست تغییر نام خیابان نوفل 

لوشاتو در تهران را مطرح کردند.
    

 افزایش موارد مسمومیت 
با مصرف استامینوفن

نتایج یک بررســی 
نشان می دهد که مصرف 
اســتامینوفن به عنوان 
شــناخته شــده ترین 
مسکن بدون نسخه در 

جهان به طــور فزاینده ای موجب مســمومیت 
می شود. بررسی ها نشان می دهد: طی چند دهه 
گذشته در بسیاری از کشورها مصرف این دارو بیش 
از حد افزایش یافته است که می تواند به در دسترس 

بودن دوز موجود از این دارو مرتبط باشد.
    

انتقاد از نحوه عملکرد دستگاه ها 
برای کاهش آلودگی هوا

متخصــص  یــک 
آلودگــی هــوا ضمن 
انتقــاد از اقدامــات و 
عملکرد دســتگاه ها در 
زمینه اجــرای طرح ها و 

برنامه های کاهش آلودگی هوا گفت: عمال اقدامی 
در زمینه کاهش آلودگی هوا صورت نگرفته اســت 
و تا زمانی که اقدام قاطع و اثربخشــی در این زمینه 
انجام نشــود، نمی توان انتظار بهبود کیفیت هوا را 
داشت. یوسف گفت: مدیریت تردد خودروها، کاهش 
ترافیک، از رده خارج کردن خودروهای فرســوده، 
ارتقای اســتاندارد خودروهای پرتــردد از جمله 
تاکسی ها و موتورســیکلت ها و تعویض کاتالیست 
خودروها همه از موارد و راهکارهای کاهش آلودگی 
هوا هستند که به صورت جامع و قاطع اجرایی نشده اند 
بنابراین عمال اقدامی در جهت کاهش آلودگی هوا 
صورت نگرفته است و در چنین شرایطی نمی توان 

انتظار بهبود کیفیت هوا را داشت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

گرچه تصاویرشــان در رسانه های 
داخلی کمتر دیده شــد، امــا ماجرای 
غم انگیز خانواده پنج نفــره ایرانی که 
هفته گذشته برای رسیدن به بریتانیا 
در کانال مانش جان باختند در بسیاری 

از روزنامه های معتبر دنیا منتشر شد.
در این فاجعه که سه شــنبه هفته 
گذشــته رخ داد یک خانواده پنج نفره 
ایرانی که قصد داشــتند بــه صورت 
غیرقانونی از شمال فرانسه، بین دو شهر 
کاله و دانکرک، به خاک بریتانیا برسند؛ 
در برخورد با موج های بلنــد و دریای 

توفانی غرق شدند.
مسافران غرق شــده این قایق که از 
کانال مانش عبور می کردند؛ رســول 
ایران نژاد و شیوا محمدپناهی 3۵ ساله 
و سه فرزند ۹ و٦ ساله و پانزده ماهه شان 

بودند. 
در این قایق دستکم ۲۰ نفر حضور 
داشــتند که بجز چهار عضــو خانواده 
ایران نــژاد، بقیه سرنشــینان قایق در 
بیمارستان های دو شهر دانکرک و کاله 
بستری شــدند. این در حالی است که 
همچنان جسد پنجمین و کوچکترین 
عضو این خانواده در دریا پیدا نشده است.

بر اساس آمارهای رســمی، از اول 
ژانویه تا 3۱ آگوست، ٦۲۰۰ مهاجر از 
کانال مانش نجــات یافتند و هفت تن 

جان باختند.
 واکنش های داخلی 
به این ماجرای غمبار

در حالی که پس از این حادثه حمید 

بعیدی نژاد، سفیر ایران، در انگلیس با 
ابراز تاسف نسبت به این حادثه در توئیتر 
واکنش نشــان داد، در ایران این خبر 
چندان مورد توجه مسئوالن داخلی قرار 
نگرفت و تنها یک نماینده مجلس این 
گونه به غرق شدن این خانواده پناهجو 
واکنش نشان داد: »فکر می کنند مرغ 

همسایه غاز است«.
مهــدی عیســی زاده، نماینــده 
میاندوآب در اســتان آذربایجان غربی 
در پاسخ به این پرسش سایت انتخاب 
که چرا طی یک دهه اخیر شاهد افزایش 
مهاجرت از جملــه مهاجرت قاچاقی 
هستیم و شهروندان با علم به خطر مالی 
و جانی این نوع مهاجرت ها باز هم به آن 
تن می دهند، گفت: »به دلیل آن است 
که بیگانگان برای شــهروندان ایرانی، 
خارج از کشــور را مدینه فاضله تبلیغ 
می کنند. طی همین مدت کوتاهی که 
من عضو کمیسیون اجتماعی هستم، 
مراجعات زیادی به من شــده است و 
خیلی از کســانی که مهاجرت کردند، 
ابراز پشیمانی کرده و خواستار بازگشت 

به ایران هستند«.
او اضافه کرد: طی چند روز گذشته 
نیز یک خانواده از آمریــکا و یک نفر از 
استرالیا و یک نفر از هلند از من خواستند 
که کمکشــان کنم تا بتوانند به ایران 

بازگردند. 
مهاجرت؛ از سر ناامیدی

اما آنچــه این نماینــده مجلس 
می گوید تا چه حد می تواند درست 
باشد؟ آیا اغلب خانواده ها یا افرادی 
که تن بــه مهاجرت هــای پرخطر 
می دهند با وجود زندگی مطلوب در 
کشورشان، خود و فرزندانشان را به 

قاچاقچیان غیرقانونی می سپارند؟
مهاجرت یا کوچ به معنای جابه جایی 
مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار 
یا زندگی است. شهروندان یک کشور 
معموالً به دلیل دور شــدن از شرایط یا 
عوامل نامساعد دورکننده ای مانند فقر، 
بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، 
بالیای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود 

امنیت مهاجرت می کنند.
با این حال دلیل دیگــر مهاجرت 
می توانــد شــرایط و عوامل مســاعد 
جذب کننده مقصــد مهاجرت مانند 
امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، 
درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی های 

سیاسی و اجتماعی بهتر هم باشد.
گرچه اطالعات دقیقــی در مورد 
خانواده ایران نژاد وجود ندارد تا بدانیم 
دلیل اصلــی مهاجرت آنهــا چه بوده 
است، اما بر اساس گزارش های رسمی 
این خانواده کرد، اهل یکی از روستاهای 
سردشت بودند. شــهری که به دلیل 
حمله شــیمیایی در دوران جنگ در 
سال های پیشــین و مرگ کولبران در 
ســنین مختلف همواره در سال های 
اخیر در صدر خبرها بوده است. این در 
حالی است که در ماه های اخیر نیز خبر 
تخلیه چند روستا به دلیل قرار گرفتن در 
نوار قرمز مرزی در این منطقه خبرساز 

بوده است. 
این در حالی اســت که سردشت از 
مرداد ماه ســال ۹٦ تاکنون، بیشترین 
آمــار بیــکاری را در آذربایجان غربی 
داشته و حتی نرخ بیکاری با ۲3 درصد 
در این شهرستان کوچک مرزی دو برابر 

میانگین استانی است.
وریا حســن پور، عضو شورای شهر 

سردشت در این باره می گوید: »بحران 
بیکاری در چند سال گذشته آالم مردم 
را دو چندان کرده است و آستانه تحمل 
مردم برای قرنطینه خانگی پایین است 
چون گرســنگی آنها را از پا در می آورد. 
بجز قشر کارمند شهرستان سردشت، 
۹۰ درصد مردم این شهرستان دارای 
مشــاغل کاذب از جمله دستفروش، 
دوره گرد یا کولبر هســتند. این مردم 
محل درآمد دیگری ندارند و از گذشته ها 
تاکنون معیشت آنها وابسته به کولبری و 
بازارچه های مرزی بوده و با بسته شدن 

مرزها اکثرشان بیکار شده اند.
او با اشاره به آمار باالی آسیب های 
اجتماعی از جمله بیکاری، افسردگی، 
طالق و خودکشــی در شهرســتان 
سردشــت بیان می کند: مردم امید به 
زندگی شان صفر است و آمار خودکشی 

در این منطقه بسیار باالست«.
شاید با نگاهی به این شرایط است که 

برخی تصمیم می گیرند شرایط زندگی 
خود را تغییر دهند و این تغییر گویا تنها 

با مهاجرت امکان پذیر می شود.
مهاجرت غیرقانونی

در حالی که برخی مرگ پناهجویان 
در مسیر رسیدن به کشور مقصد، آنطور 
که برای خانواده ایران نژاد رخ داد یا آنچه 
روز گذشــته به مرگ دست کم۱۴۰ 
پناهجو در ســواحل سنگال منجر شد 
را به قاچاقچیانی نســبت می دهند که 
با اخد پول های هنگفت این افراد را در 
مســیرهای پرمخاطره ای می برند که 
جانشان را ســخت تهدید می کند، اما 
بسیاری معتقدند، اغلب پناهجویان از 
مخاطرات ســفر خود آگاه هستند و با 

این حال تن به این مهاجرت می دهند.
آنها چنان از کشــور خــود ناامید و 
سرخورده می شوند که آینده ای برای 
خود متصور نبوده و تصمیم می گیرند، 
شانس تغییر در زندگی را با مهاجرت به 

کشوری توسعه یافته پیدا کنند.
سونامی مهاجرت در ایران

ایــن موضوع نه تنها در سردشــت 
بلکه در بســیاری از مناطــق ایران نیز 

قابل بررسی است.
آمارهای سال ۲۰۱۹ نشان می دهد 
به طور کلی یک میلیــون و 3۰۱ هزار و 
۹۷۵ ایرانی مهاجرت کرده اند، درحالی 
 که در  سال ۱۹۹۰ آمار ایرانیان مهاجر در 
کل جهان ٦3۱ هزار و 33۹ نفر بوده است. 
این در حالی است که با نگاهی به وضعیت 
اقتصادی در این ســال ها مشــخص 
می شــود، افزایش تحریم ها و سخت 
شدن شرایط معیشتی و کاهش کیفیت 
زندگی بســیاری را به فکر مهاجرت از 

کشور انداخته است. 
چندی پیش رصدخانه مهاجرتی 
ایران در پژوهشــکده سیاست گذاری 
دانشــگاه صنعتی شریف ســالنامه 
مهاجرتــی ایــران را منتشــر و در 
آن تصویــری از مهاجــران جهــان، 
ایرانیان ساکن در کشــورهای دیگر، 
مهاجرت های اجبــاری و انگیزه های 
مهاجرتی ارائه داده اســت. این داده ها 
برگرفته از پایگاه داده مهاجرت دوجانبه 
بانــک جهانی و آمــار بخش جمعیت 
ســازمان ملل و برخــی پژوهش های 

آماری دیگر است.
براساس داده های سالنامه مهاجرتی 
ایران، کشــورهای دارای بیشــترین 
جمعیــت ایرانی )افراد متولــد ایران( 
امارات متحده عربــی، ایاالت متحده 
آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ترکیه، 
ســوئد، اســترالیا، کویت، هلند، قطر، 
فرانسه، نروژ، اتریش، دانمارک، ایتالیا، 

عراق، سوییس و بلژیک هستند. 
پیمایش سنجش میل به مهاجرت 
در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن 
ایرانی که رصدخانــه مهاجرت ایران 
در  سال ۹۷ انجام داده نشان می دهد 
هشــت عامل اصلی بــرای مهاجرت 
دانشجویان و فارغ التحصیالن ایرانی 
وجود دارد: ناامیدی از سطح درآمد و 

تناسب آن با هزینه ها، امکان پیشرفت 
شــغلی، نظم و قانون مداری جامعه، 
عالقه به کسب سابقه تحصیلی یا کاری 
در خارج از کشــور، شایسته ساالری، 
امکان یافتن شــغل و میــل به تجربه 
زندگی در خارج از کشــور. همچنین 
بر اســاس این داده ها پیــش از وقوع 
تحوالت اقتصادی در سال های ۱3۹۷ 
و ۱3۹۸ به واسطه بازگشت تحریم ها 
حدود 3۰ درصد از دانشجویان تمایل 
به مهاجرت داشته اند، اما این تحوالت 
موجب افزایش این میل تا ٦3  درصد 
شده اســت. این پیمایش همچنین 
می گوید حدود ۴۰ درصد افراد بدون 
آگاهی از شرایط مهاجرت و اطالعات 
دقیق از وضع کشــور مقصد، اقدام به 

مهاجرت می کنند.
موج های مهاجرت در ایران

ایران در ۴۰ ســال اخیر با موج های 
مختلف مهاجرت روبرو بوده است که 
دالیل مختلفی داشته است. نخستین 
آن همان ابتدای انقــالب رخ داد. موج 
دوم مهاجرت مربوط به سال های پایانی 
دهه ٦۰ و روزهای پس از جنگ اســت 
که باعث مهاجرت گسترده شهروندان 
ایرانی به کشــورهای عربی و ژاپن بود. 
موج ســوم در میانه دهــه ۷۰ و اوایل 
دهه ۸۰ بــه راه افتاد. با بهبود نســبی 
اقتصادی و ایجاد طبقه ای متوسط، عالوه 
بر مسیرهای همیشگی دوبی و ترکیه و... 
کشورهای اروپای غربی، اسکاندیناوی، 
استرالیا و کانادا نیز به جمع کشورهایی 
اضافه شد که ایرانی ها را به خود جذب 

می کرد.
موج چهارم مهاجرت نیز در ســال 
۱3۸۸ رخ داد. اتفاقــات و حوادث بعد 
از انتخابــات ۸۸ و همچنین وضعیت 
اقتصادی ایجاد شده بین سال های ۸۸ 
تا ۹۲ و تحریم هــای قدرت های جهان 
علیه ایران باعث شد تا موج عظیمی از 
ایرانیان چمدان های خود را ببندند و دل 

از خاک خود بکنند.
موج جدید مهاجرت نیز از سال ۹۷ 
شروع شد. شرایط بد اقتصادی، بازگشت 
دوباره تحریم ها و نوسانات شدید بازار ارز 
از دالیل ظهور این موج مهاجرت است. 

نگاهی به  مرگ خانواده ۵ نفره ایرانی در کانال مانش

تکرارتراژدیپناهجویانبیپناه

خبر

روز پنج شنبه علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله با بیماری کرونا در تهــران با بیان این که از 
ابتدای مهرماه ۹ بار رکورد مرگ و میر و رکورد موارد 
جدید ابتال به کرونا در تهران شکسته شد، گفت: 
تعداد بیماران بستری در بیمارستان های تابعه 
استان بالغ بر ٦۱۲۵ بیمار گزارش شده است. این 
در حالی است که با اوج گیری کرونا در پایتخت آمار 
رسمی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت از ابتال 
به کرونا و مرگ و میر ناشی از این بیماری هم رشد 
قابل توجهی نشان می دهد به طوری که در طول 
سه روز گذشته بیشتر از هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر این 
بیماری جان باختند. آماری که حتی معاون کل 
وزارت بهداشت هم معتقد است باید آن را در عدد 

۲.۵ ضرب کرد تا به رقم واقعی رسید.
در این شــرایط و در حالی کــه خبر ابتالی 
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
هم منتشر شده، مجمع نمایندگان استان تهران 
در جلسه ای  با حضور عبدالحسین روح االمینی، 
اقبال شاکری و زهره الهیان اعضای کمیته سالمت 
مجمع نمایندگان تهران و استاندارتهران، رئیس 
شورای شهر تهران، روسای ســه دانشگاه علوم 

پزشکی تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و 
معاون شهردار تهران بر اتخاذ تصمیمات قاطعانه 
فوری همچون تعطیلی دو هفته ای استان تهران 
با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی، اجتماعی 
و امنیتی آن تاکید کرده و تنها راه قطع زنجیره و 
بازسازی توان مدافعان سالمت و امکانات بهداشتی 

درمانی شهر تهران را این موضوع دانستند.
۸۰۱۱ ابتالی جدید کرونا در کشور

دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت 
از شناســایی ۸۰۱۱ مورد جدید کووید-۱۹ در 
کشور طی ۲۴ ساعت منتهی به ظهر جمعه خبر 
داد و گفت: در این بازه زمانی 3٦۵ تن نیز جان خود 

را از دست دادند.
سیماسادات الری گفت: در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، 3٦۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 3۴ 

هزار و ۴۷۸ نفر رسید.
 ICU ۵۰ درصد تخت های 

در اشغال کرونایی ها
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در 
حال حاضر ۵۰ درصد تخت های ICU کشور در 

اشغال بیماران مبتال به کرونا است، گفت: در حال 
حاضر از نظر تجهیزات بیمارستانی و ونتیالتور در 

هیچ بیمارستانی کمبود یا مشکل خاصی نداریم.
قاســم جان بابایــی افــزود: همچنیــن در 
دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف، 
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تخت های بیمارستانی کل 
استان ها درگیر کروناست. در مجموع به طور کلی 
هم ۵۰ درصد تخت های ICU در کشور درگیر 
ارائه خدمت به بیماران مبتال به کووید-۱۹ است. 
با توجه به شیوع گسترده بیماری، اگر روند افزایش 
ابتال به همین شکل افزایش یابد، مجبور می شویم 
ظرفیت های بیشتری از تخت های بیمارستانی را 
برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

اضافه کنیم. 
 اثرگذاری محدودیت های کرونایی 

تا ۲ هفته دیگر
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا،ر گفت: 
تا دو هفته آینده نتیجــه اعمال محدودیت ها در 
کاهش موارد مراجعه کننده به بیمارستان ها و سه 
تا چهار هفته بعد در کاهش مرگ و میرها مشاهده 

خواهد شد.

مسعود مردانی درباره تصمیمات اتخاذ شده 
برای افزایش تست های تشخیص این بیماری، 
گفت: افزایش تست ها همسو با بیماریابی بیشتر،  
می تواند به کنترل بیماری هم کمک کند منوط 
بر آن که پیگیری مــوارد مثبت بــا اصول خود 

دنبال شود.
وی یادآور شد: بر اساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی ممکن است میزان ابتال در کشورها تا جایی 

افزایش یابد که سیستم بهداشتی-درمانی نتواند 
پاسخگو باشد. برای همین استراتژی ایمنی گله ای 
و عدم استفاده از سایر روش ها برای مهار بیماری به 
تنهایی کارا نخواهد بود. ما تجربه خوبی از اسفند و 
فروردین ماه که مردم سفر نرفتند، محدودیت هایی 
اعمال شد و... داشتیم و دیدیم موارد بیماری در 
اردیبهشت ماه تا حد چشمگیری کاهش یافت و 

امیدواریم این محدودیت ها نیز موثر باشد.

کرونا همچنان جان هموطنان را می گیرد

درخواست فوری مجمع نمایندگان تهران برای تعطیلی دوهفته ای پایتخت

گرچه اطالعات دقیقی در 
مورد خانواده غرق شده در 

کانال مانش وجود ندارد، 
اما بر اساس گزارش های 
رسمی این خانواده کرد، 

اهل یکی از روستاهای 
سردشت بودند. شهری که 
به دلیل حمله شیمیایی در 
دوران جنگ در سال های 

پیشین و بیکاری گسترده و 
مرگ کولبران در سال های 
اخیر همواره خبرساز بوده 

است

در حالی که حمید 
بعیدی نژاد، سفیر ایران، 
در انگلیس با ابراز تاسف 
در توئیتر به حادثه غرق 
شدن خانواده ایران نژاد 

واکنش نشان داد، در ایران 
این خبر چندان موردتوجه 

مسئوالن قرار نگرفت و 
تنها یک نماینده مجلس 
در این مورد گفت: »فکر 

می کنند مرغ همسایه غاز 
است«
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