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واکسن کرونای »نورا« رونمایی شد
آیین رونمایی و آغاز 
کارآزمایی بالینی واکسن 
کرونای نورا در بیمارستان 
بقیة اهلل)عج( برگزار شد. 
به گــزارش فارس، آیین 

رونمایی از واکسن نوترکیب »نورا« تولید شده در 
دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(  و آغاز فرآیند 
کارآزمایی بالینی این واکســن صبح روز گذشته 
)یکشنبه ۶ تیرماه( با حضور سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه و سعید نمکی وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی 

بقیة اهلل )عج( برگزار شد.
    

آیین نامه حمایت از اطفال و 
نوجوانان در معرض خطر ابالغ شد

با امضای معاون اول 
رئیس جمهور، آیین نامه 
اجرایــی شناســایی و 
حمایــت از اطفــال و 
نوجوانان در معرض خطر 

یا بزه دیده ابالغ شــد. به گــزارش ایلنا، به موجب 
آیین نامه مذکور، سازمان بهزیستی که مسئولیت 
اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر 
و بزه دیده را بر عهده دارد، با مشارکت دستگاه  های 
اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی 
نسبت به شناســایی، پذیرش، حمایت، نگهداری 
و توانمندســازی این گروه اقــدام می کند. افزون 
بر این، طفل و نوجوان در صورت بی سرپرســتی یا 
بد سرپرستی، عدم دسترســی به والدین، اولیا یا 
سرپرســت قانونی و یا زندانی بودن آن ها، ناتوانی 
والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در نگهداری از وی، 
وضعیت مخاطره آمیز طفل در خانواده، بی توجهی و 
سهل انگاری نسبت به طفل و نوجوان یا طرد او توسط 
خانواده، حسب دســتور قضایی و زیر نظر مددکار 
اجتماعی در مراکز تحت نظر ســازمان بهزیستی 

نگهداری می شود.
    

عذرخواهی به دلیل رفتار ناشایست 
مأمور انتظامی در مرکز واکسیناسیون

فرمانــده انتظامــی 
تهران بزرگ از برخورد با 
مأموری که اقدام به رفتار 
ناشایست با سالمندان در 
یک مرکز تزریق واکسن 

کرده بود خبر داد و از مردم نیز عذرخواهی کرد. به 
گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: ده ها 
مرکز تزریق واکسن در سراسر پایتخت و همچنین 
کشور مشغول فعالیت هستند که نیروی انتظامی که 
نسبت به تأمین نظم و انضباط در آن اقدام کرده است. 
متأسفانه در این مورد ممکن است مأمور اشتباهی 
کند که ما با آن برخــورد خواهیم کرد، کما اینکه با 
مأمور خاطی در این پرونده نیز برخورد الزم انجام 

شده است.
    

کشف کاالهای ممنوعه و 
دستگیری بیش از یک هزار متهم

رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا از اجرای 
سومین مرحله طــرح 
سراسری مبــارزه بــا 
قـاچـــاق کـــاال و ارز و 

کشف بیش از یک هزار میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال 
کاالی ممنوعه در سه ماهه اول سـال ۱۴۰۰ خبر داد 
و گفت: در این راستا بیش از یک هزار متهم دستگیر 
و ۶۰۳ دستگاه خودرو توقیف شد. به گزارش ایرنا، 
سردار محمدرضا مقیمی اظهار کرد: در این مرحله از 
طرح انواع کاالی ممنوعه، از قبیل تجهیزات دریافت 
از ماهواره، سیگار، اســتخراجگر رمز ارز دیجیتال، 
فرآورده های نفتی، لوازم خانگی، لوازم آرایشــی و 
بهداشــتی، دارو، خودرو و موتورسیکلت خارجی، 
چای، برنج، کیف و کفش، لوازم یدکی خودرو و مواد 
خوراکی کشف شــد. در این رابطه یک هزار و ۱۸۳ 
متهم دستگیر و ۶۰۳ دستگاه خودرو از قاچاقچیان 

توقیف شد.
    

قدرت سرایت  باالی ویروس 
کرونای دلتا 

فرمانده عملیات ســتاد کرونا در کالن شــهر 
تهران گفت: هر فرد مبتالبه کرونای دلتا می تواند 
۸ تــا ۱٢ نفر را مبتــال کند اما خوشــبختانه این 
ویروس جهش یافته واکسن پذیر است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زالی درباره شیوع 
ویروس دلتا یا هندی بیان کرد: دلتا ویروس کرونای 
جهش یافته و در هند شیوع پیداکرده است و قدرت 
سرایت باالتری دارد و هر فرد مبتالبه کرونای دلتا 
می تواند ۸ تا ۱٢ نفر را مبتال کند اما خوشبختانه این 

ویروس جهش یافته واکسن پذیر است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خبر خودکشــی بی آنکه بدانی آن 
فرد زن بوده یا مرد، پیر بــوده یا جوان 
تلخ است اما زمانی که اسم دانشجو بعد 
از خودکشــی به چشم می خورد چنان 
تلخی آن آزاردهنده می شود که گویی 

زهر هالهل بر دهانت چکانده اند. 
وقتی اســم خودکشی می آید همه 
انتظار دارند پای یک جوان خام و انسانی 
با سطح سواد پایین که از همه بریده است، 
در میان باشد. مردم تصور می کنند که 
پای عشقی نافرجام یا یکسری مشکالت 
مالی حل نشده در میان باشد. کسی که 
نتوانسته دوری از معشوق را تحمل کند 
یا به مشــکالت مالی اش پایان دهد، به 
حدی از عدم تعادل روانی رســیده که 
تصمیم به پایــان زندگی اش می گیرد. 
اما این تصور که همیشه افراد فرودست 
جامعه دست به چنین اقدام هولناکی 

می زنند، چندان هم درست نیست.
هستند افرادی  که با تحصیالت باال، 
سطح زندگی خوب و دارای شخصیت 
اجتماعی مناسب باز هم به یک پوچی 
مرگبار می رسند. شــاید هرکس از دور 
به آن ها و زندگی شان نگاه کند، حسرت 
بخورد و آرزو کند  ای کاش موقعیتی مثل 
موقعیت آن ها را داشــته باشد، ولی اگر 
دقیق تر نگاه کنند، متوجه می شوند که 
زندگی آن ها جنبه تاریک ولی خاموش 
و نهفته دیگــری هــم دارد که کمتر 

موردتوجه قرارگرفته است.
جنبه ای که با افسردگی و اضطراب 
آمیخته شده و این حقیقت تلخ آشکار 
می شــود که پوچی و بی انگیزگی برای 
ادامه حیات، تنها مربوط به قشر خاصی 
از جامعه نیست. هرکس در هر شرایطی 
ممکن اســت چنان به بحران هویتی و 
شخصیتی برسد که دیگر ادامه زندگی 
برایــش غیرممکن شــود. چند وقتی 

می شود که دیگر فقط شاهد خودکشی 
افراد تنگدست با سطح سواد پایین در 
جامعه نیستیم. شــنیدن این خبر که 
یک پزشک یا دانشجوی فوق لیسانس و 
دکترا دست به خودکشی زده و به زندگی 
خود پایان داده است، خیلی ها را متعجب 
می کند. از طرف دیگر این حقیقت تلخ 
نیز آشکار می شود که افراد در هر قشری 
ممکن است جنبه ســیاه و تاریکی در 
زندگی خود داشته باشند که آن ها را تا 

مرز نابودی بکشاند.
افزایش رعب آور آمار خودکشی 

افراد تحصیل کرده
در این اواخر آمار خودکشــی افراد 
تحصیل کرده به طرز عجیبی باال رفته 
اســت. در روزهای گذشــته هم خبر 
خودکشــی دانشجوی پســادکتری 
دانشگاه فردوسی مشهد مهر تأییدی بر 

این موضوع بود. 
بر اساس گفته های مدیر دفتر روابط 
عمومی دانشــگاه فردوســی مشهد، 
دکتر ســعید قلی بیگلو، این پژوهشگر 
پســادکتری فرد توانمندی بــوده، اما 
اینکه به چه دلیل خودکشی کرده است، 
توسط تیم تحقیقات و مراجع ذی صالح 
در حال پیگیری اســت و هر خروجی 
که حاصل شــود، قطعاً اطالع رســانی 
می کنیــم. بــر اســاس صحبت های 
مسئوالن این دانشگاه و با بررسی های 
صورت گرفته توسط  مجموعه کمیته 
بحران، مرحوم دکتر قلی بیگلو در مدت 
دانشجویی و پژوهشگری هیچ سابقه ای 
از خودکشی نداشته اســت. همکاران 
مرکز مشاوره دانشگاه زمانی که عالئم 
خودکشی را از ایشان مشاهده می کنند، 
او را نزد روان پزشــک می فرســتند و با 
مجوز روان پزشک ایشان را به خوابگاه 
برمی گردانند و اعالم می کنند که هیچ 
مشکلی وجود ندارد. در این اتفاق، ظاهراً 
دکتر قلی  بیگلو، قــرص مصرف کرده و 
ایشان را به بیمارستان ابن سینا به بخش 
روان پزشــکی منتقل می کنند. بیش 

از یک ســاعت با روان پزشک صحبت 
می کند و همه مسائل تخصصی بررسی 
می شود و ســپس مجوز می دهند که 
مشکلی وجود ندارد، اما پس از برگشت 
از بیمارستان، خود را در اتاق حلق آویز 

می کند.
چرا قشر تحصیل کرده؟

آمار خودکشــی در جامعه ما رو به 
افزایش است اما چرا قشر تحصیل کرده؟! 
چرا جوانی که بعد از ســال ها زحمت و 
مشقت و هفت خوان کنکور را پشت سر 
گذاشته و باوجود موفقیت تحصیلی و 
امید به داشتن آینده ای روشن حاضر به 

چنین عملی شده است؟
 با یــک ســرچ ســاده در گوگل 
می توانید ببینید که آمار خودکشــی 
افــراد تحصیل کرده تا چه انــدازه باال 
رفته اســت. »مرگ دانشجوی ممتاز 
دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران 
مقابل دفتر رئیس دانشکده«، » تمام 
اتفاقاتی که به خودکشی یک دانشجوی 
پرستاری انجامید«، »یک دانشجوی 
دانشگاه تهران خودکشی کرد«، »اعالم 
علت خودکشی دانشــجوی صنعتی 
شریف«، » سال ۹۳، مرگ یک دختر 
دیگر، آمار مرگ دانشجویان از طریق 
خودکشی را به ۴ مورد رساند« و موارد 
بسیار دیگری که در اینجا مجالی برای 
پرداختن به آن ها نیست.  با این تفاسیر 
اما در میــان انبوه اخبار خودکشــی 
دانشجویان آنچه بیش از همه توجه ها 
را به خود جلــب می کنــد، خواندن 
اخباری تکان دهنده تر اما واقعی است: 
»باال رفتــن آمار خودکشــی در بین 
دانشــجویان« و »خودکشی دومین 
علت اصلی مرگ در بین دانشــجویان 
ایرانی«؛ حقایقی گزنده که بسیاری از 
جامعه شناســان به آن اذعان کرده اند 
و حتی عده ای معتقدند خودکشی در 
ایران نه تنها بین دانشــجویان بلکه در 
همه اقشــار جامعه به ویژه جوانان در 

حال افزایش است. 

حساسیت بیشتر تحصیل کرده ها 
به پیرامون خود

ســعید مدنی، مــددکار و محقق 
مســائل اجتماعی، معتقد به وجود سه 
نوع خودکشی است. یک نوع خودکشی 
»خودخواهانه« کــه در آن فرد در یک 
نوع فردگرایــی افراطــی قرارگرفته و 
پیوستگی اش با جامعه قطع می شود. دوم 
خودکشی »دیگرخواهانه« که در آن فرد 
آنقدر درگیر جامعه  پیرامون خود می شود 
که فردیت خود را از دست می دهد. جالب 
آنکه او نوع سوم خودکشی را رایج ترین 
نوع در جامعه ایران می داند و در توضیح 
آن چنین می گوید: »نوع سوم هم که به 
نظر من بیشتر در جامعه  ایران مصداق 
دارد و در این خودکشــی های موجود 
هم به شکل جدی تری می شود بر این 
پایه آن را تحلیل کرد، خودکشی ناشی 
از بی هنجاری یا خودکشــی آنومیک 
اســت که درواقع حاصل یــک بحران 
نظم اجتماعــی در درون جامعه و بروز 
بحران های متعدد، مثــل بحران های 
خانوادگــی، اقتصــادی و همین طور 
بحران های اجتماعی اســت که فرد را 
می برد به سمت تالش برای کاهش دادن 

رنج های خودش«.
مدنی درباره علل افزایش خودکشی 
در دانشجویان و اقشــار تحصیل کرده 
نیز می گوید: »گروه های تحصیل کرده 
حساسیت بیشــتری نسبت به محیط 
پیرامون خودشان دارند. به عبارت بهتر 

درواقع نسبت به مشکالتی که در محیط 
اطرافشــان رخ می دهد، حساســیت 
بیشتری از خودشان نشان می دهند و 
نوعی احســاس ناکامی در آن ها بیشتر 
رشــد می کند«. این مددکار اجتماعی 
به این نکته اشــاره می کند که اقدام به 
خودکشی در بین این گروه از افراد به قصد 
مرگ صورت نمی گیرد بلکه یک راه فرار 
است: »افراد تحصیل کرده ای که اقدام 
به خودکشــی می کنند نمی خواهند 
بمیرند، بلکه می خواهنــد به دردهای 
خودشان پایان بدهند. بنابراین درواقع 
برای فرار از فشار روزافزونی که به آن ها 
وارد می شود، ترجیح می دهند با از دست 
دادن زندگی شــان آن درد روزافزون را 

کاهش بدهند و از بین ببرند«. 
همان طور که مدنی هم گفته است 
و سایر کارشناسان هم آن را تایید کرده 
اند، در ذهن وزندگی افراد تحصیل کرده 
پنجره های جدیدی بازشــده است که 
نگاه آن ها را نسبت به مسائل متفاوت از 
ســایرین می کند. اقشار تحصیل کرده 
به خصوص در مقاطع باالی تحصیلی با 
یکسری از مسائل آگاهی نسبتاً عمیقی 
پیدا می کنند، تفکر و مطالعه در افزایش 
این آگاهی نقش مهمی دارد؛ در خالل 
این ارتقای دانش دریچه های جدیدی 
برای آن ها گشــوده می شــود، اما این 
دانسته ها چندان با دنیای واقع همخوان 
نیست و این اول مشــکل است. درواقع 
بحران هویت از همین جا شروع می شود 
و در برخی از موارد کار به خودکشــی 
می رسد. دست نوشته های به جامانده از 
اندیشمندان و متفکرانی که خودکشی 
کرده اند، مملو از این بحران های هویتی 
است که نشان می دهد که برخی از آن ها 
سال ها با این مشــکالت دست و پنجه 
نرم می کردند و دســت آخر تسلیم این 

تناقضات عمیق شده اند. 
 مسئوالن انکار می کنند

 اما آمار خودکشی باالست
اما با یک نگاه کلی می توانیم به این 
مسئله پی ببریم که خودکشی در بین 
تمام اقشار و افراد با شیب تندی در حال 
زیادشدن اســت. از آغاز سال ۱۳۹۹ تا 
پایان آبان ماه همان سال، آمار قربانیان 
خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل، بیش از ۴.٢ درصد افزایش 

داشته است. 
بر اســاس گزارش های ثبت شــده 
سازمان پزشــکی قانونی ایران در سال 
۱۳۹۸، به طــور میانگین روزانه ۱۴ نفر 
در طی ۸ ماه اول ســال، جــان خود را 
براثر خودکشــی از دســت دادند. طی 
۸ ماه اول ۱۳۹۹، درمجمــوع ۳ هزار و 
۵۸۹ نفر، از مجموع زنان و مردان، براثر 
اقدام به خودکشی جان باختند و هنوز 
آمار دقیقی از تعداد افرادی که در سال 
۱۴۰۰ به زندگی خود پایان داده اند ارائه 

نشده است. 
در ســال گذشــته، گزارش هــای 

متعددی درباره اقدام به خودکشــی، 
به ویژه در میان دانش آموزان و نوجوانان 
منتشرشده است. مقامات و مسئوالن اما 
تأکید می کنند: آمار خودکشی در ایران 
در مقایسه با کشــورهای دیگر در رتبه 
باالیی قرار ندارد اما در سال های اخیر، 
به ویژه هم زمان بــا افزایش بحران های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 
آمارها از افزایش میزان خودکشی به ویژه 

کاهش سن خودکشی حکایت دارند. 
طبق آمار وزارت بهداشــت ایران، 
در ســال ۱۳۹۷، حدود ۱۰۰ هزار نفر 
اقدام به خودکشــی کردند. بر پایه این 
آمار، ۱٢۵ نفر در ازا هر ۱۰۰ هزار ایرانی 
اقدام به خودکشی کردند و از این تعداد 
۶ نفر جان خود را از دست دادند. وزارت 
بهداشت ایران، از دو سال پیش تاکنون، 
آمار رسمی مربوط به میزان مرگ ومیر 
ناشی از اقدام به خودکشــی در ایران را 
منتشر نکرده اســت، اما کارشناسان 
معتقدند، طی دو سال اخیر، هم زمان با 
افزایش بحران های اجتماعی و اقتصادی، 
همچنین پس از بحران بهداشتی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، آمار خودکشی در 

ایران افزایش یافته است.
ارتباط مستقیم آمار خودکشی با 

افزایش میزان فقر
در آخر امــا برخی از کارشناســان 
بهداشت روان تأکید می کنند: افزایش 
آمار خودکشی با افزایش میزان فقر در 
کشور ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس، 
افزایش نرخ بیکاری و نــرخ تورم در دو 
سال اخیر، به طور قابل توجهی برافزایش 
آمار اقدام به خودکشی تأثیر داشته است.
بر اســاس گزارش های ســازمان 
پزشــکی قانونی، رایج ترین روش های 
خودکشی، مسمومیت با دارو یا سموم، 
خودســوزی، حلق آویز کردن، سالح 
گرم، پریدن به ســمت قطــار یا مترو 
در حال کردن و پریــدن از ارتفاعات و 
ساختمان های بلند، است. الزم به ذکر 
اســت، اســتان های ایالم و کرمانشاه، 
باالترین آمار خودکشی های موفق را در 
سال های گذشته داشته اند و استان های 
تهران و سیســتان و بلوچســتان در 

پایین ترین رده ها قرار دارند.

به بهانه خودکشی دانشجوی پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد

»مرگ خودخواسته«؛ آتشی در خرمن جامعه دانشگاهی

رویداد

در پی بروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران در حوالی 
نقده ارومیه در حاشیه بازدید از پروژه احیای دریاچه ارومیه در 
روز دوم تیرماه که به فوت خبرنگاران ایسنا و ایرنا انجامید، نه تنها 
از مسئوالن سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه 
کسی عذرخواهی نکرده و استعفا نداده، بلکه عیسی کالنتری، 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت مصرانه می گوید که 
»اتوبوس مناسبی برای این بازدید در نظر گرفته شده بود، چون 
معاینه فنی داشت و اگر رئیس جمهوری برای بازدید می آمد، از 

آن استفاده می شد«.
بعد از وقوع ایــن حادثه ی ناگوار مســئوالن به جای قبول 
مسئولیت، عذرخواهی و استعفا، مثل همیشه پاس کاری بین 

یکدیگر را شروع کرده اند. 
 پاس کاری روند طبیعی 
از سر باز کردن مسئولیت

فرهاد سرخوش، رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
مســئول برنامه بازدید خبرنگاران از دریاچه ارومیه را سازمان 

حفاظت محیط زیست می داند و نه ستاد احیا.

او گفت:  مدیر روابط عمومی ســازمان محیط زیست برنامه 
ســفر را هماهنگ کرده بود، من در این موضوع دخیل نبودیم، 
آن ها خودشــان از تهران هماهنگ کردند و به پروژه رفتند. اما 
از طرفی داور نامدار، مدیرکل حقوقی ســازمان محیط زیست 
بیان کرد: هنوز تفکیک بین ستاد احیا دریاچه ارومیه و سازمان 

محیط زیست مشخص نیست.
این پاس کاری ها در بیــن نهادهای مرتبــط و عدم قبول 
مسئولیت از ســوی آن ها در بروز حادثه برای خبرنگاران و داغ 
بزرگی که بر دل جامعه رسانه ای کشور گذاشته اند، برای اهالی 
رسانه اتفاق جدیدی نیســت و در حوادث گوناگون شاهد این 

پاس کاری ها و به سرانجام نرسیدن پرونده ها بوده است.
اتوبوس ها VIP بود

از سوی دیگر عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست 
به کل منکر مسئولیت سازمان محیط زیست در رابطه با اتفاق 
رخ داده شــد. او در مصاحبه ای گفت که اتوبــوس خبرنگاران 
محیط زیست برای مهمانان VIP در ارومیه مورداستفاده قرار 
می گرفت و اگر رئیس جمهوری یا معــاون اول هم برای بازدید 

می آمدند، از آن اســتفاده می شــد. او ادامه داد که شما وقتی 
می خواهید یک اتوبوس را بگیرید باید شرایط خاص خودش را 
داشته باشد. این اتوبوس شرایطش را داشت. تنها ٢۰ روز از صدور 
 VIP معاینه فنی اش می گذشت. اتوبوسی بود که برای مهمانان
در استان از آن استفاده می شــد. راننده اش گواهی نامه پایه ۱ و 
بیمه داشت یعنی همه مسائلی که مربوط به اتوبوس بود را داشت. 
اتوبوس هیچ مشکلی نداشت و همه ضوابط فنی را داشت و چه کار 
می کردیم؟ خب راننده در سرازیری آمده و ترمزش خالی کرده 
است و تصادف اتفاقی است که افتاده است و چه مسئولیتی باید 

داشته باشیم؟
 استعفا شجاعت می خواهد، 
مسئوالن ما شجاعت ندارند

او در مورد درخواســت ها برای استعفای مسئوالن مربوطه 
در بروز حادثه برای خبرنگاران بیان کرد: من با این درخواست 
موافق هستم و یکجاهایی اگر ما مقام مسئول را در برابر بی تعهدی، 
بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به مسائل جامعه که در آن مسئولیتی 
برعهده دارد قرار می دهیم باید شجاعتش را داشته باشد و بگوید 
که در آن حوزه ناتوان بوده، اما به نظر این شجاعت در بین آن ها 

وجود ندارد.
شکربیگی ادامه داد: آن ها درواقع به جای اینکه در مسند 
قدرتی که هستند به حقوق شــهروندی و احترام به حقوق 

انسان ها در جامعه توجه کنند به تداوم جایگاهی که کسب 
کردند و در نهادهایی که در آن مشــغول هســتند، اهمیت 
می دهند و با بی تفاوتی از کنار این قضیه می گذرند تا مشکلی 

متوجه آن ها نشود. 
او گفت: این ها خطاب به مســئوالنی است که در جایگاهی 
هستند که شجاعت ندارند تا بگویند به دلیل بی کفایتی ام استعفا 
می دهم تا فرد با کفایت تر کار کند، جان چند نفر درخطر افتاده و 
دو نفر فوت شدند، تعداد زیادی از خبرنگارها صدمه جدی دیدند، 
همه ی این ها در صورتی است که متوجه می شویم اتوبوس از ابتدا 
مشکل فنی داشته، بنابراین باوجود تمام این صحبت ها این تقاضا 
رادارم که آن مقام مسئول توانایی این را داشته باشد و استعفا دهد 
و هنوز هم دیر نشده که استعفا دهد و فرد دیگر که کفایت دارد 

جای او بیاید.

واکنش ها به مرگ خبرنگاران محیط زیست ادامه دارد؛

آقایان مسئول تا دیر نشده استعفا دهید

وزارت بهداشت، آمار 
رسمی خودکشی را در 

ایران منتشر نکرده است، 
اما کارشناسان معتقدند، 

طی دو سال اخیر، هم زمان 
با افزایش بحران های 

اجتماعی و اقتصادی و 
شیوع ویروس کرونا؛ آمار 

مرگ های خودخواسته 
در ایران به شکل 

نگران کننده ای افزایش  
یافته است

در این اواخر آمار خودکشی 
افراد تحصیل کرده به طرز 

عجیبی باال رفته است. 
در روزهای گذشته هم 

خبر خودکشی دانشجوی 
پسادکتری دانشگاه 
فردوسی مشهد مهر 

تأییدی بر این موضوع بود
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