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رهبر انقالب دردیدار با نخبگان و استعدادهای برترعلمی:

مسئوالن می گویند

جوان نخبهپاره تنایراناست

انتقاد شدید رحمانی فضلی
از رفتار دوگانه غرب
با موضوع مهاجرت

وزیرکشور در هفتادمین اجالس کمیته اجرایی
کمیساریای عالی پناهندگان ســازمــان ملل
متحد در ژنو در سخنرانی خود با بیان این که
ایــران حدود  40سال پذیرای خیل عظیمی از
پناهندگان به ویژه اتباع افغانستان بوده ،تصریح
کرد :کشورم با هزینه های گزاف از حرکت آنان به
مرزهای اروپا جلوگیری و به رغم نبود کمک های
کافی از سوی جامعه بین المللی ،سهم بزرگی
را در مهار معضل پناهندگی در جهان ایفا کرده
در حالی که برخی کشورهای در حال توسعه به
واسطه میزبانی تعداد زیادی از پناهندگان فشار
غیرقابل تحملی را بر دوش دارند و برخی دیگر
به جای مشارکت در میزبانی به دنبال باال بردن
استانداردهای حمایت از پناهندگان هستند.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،
عبدالرضا رحمانی فضلی به تحریم های آمریکا
علیه ایــران اشــاره کرد و گفت :اقدامات آمریکا
شرایط زندگی و حوزه های آمــوزش ،سالمت و
معیشت پناهندگان و ظرفیت های ایران برای
حمایت از پناهندگان را به صورت قابل توجهی
متأثر کرده و این اقدامات تأثیر مستقیمی بر ارائه
خدمات به پناهندگان و تمایل آنان به مهاجرت به
کشورهای اروپایی داشته که در این میان گروه
های افراطی و باندهای تبهکاری تالش می کنند
از این موقعیت در زمینه اهداف غیرانسانی خود از
جمله قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان و تروریسم
استفاده کنند.همچنین در دی ــدار رحمانی
فضلی و سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران
افغانستان در حاشیه نشست اکسکام ،وزیر کشور
ایران با بیان این که سفارت افغانستان باید بیشتر
فعالیت کند و در تعیین هویت افــرادی که هیچ
سند هویتی ندارند ،همکاری داشته باشد ،اظهار
کرد:مشکالتپناهندگانافغانستانیبایدتوسط
دو کشور ایران و افغانستان حل شود زیرا میزان
کمک های بین المللی در خوشبینانه ترین حالت
کمتر از  ۶درصد هزینه هایی است که جمهوری
اسالمی برای پناهندگان پرداخت می کند.
▪مهاجرت 160هزار افغانستانی از ایران به
اروپا به دلیل تحریم ها

در ادامــه این دیــدار ،وزیر مهاجران افغانستان
نیز گفت :تحریم های ظالمانه علیه ایران نه تنها
جمهوری اسالمی را متاثر ساخته است بلکه این
عمل باعث فشار بر مهاجران افغانستانی نیز شده
و ۱۶۰هــزار پناهنده افغانستانی به دلیل این
تحریم ها ،به سمت اروپا هجوم بردند که موضوع
بسیار مهمی است.

وجود ظرفیت خالی پرواز
در ایام پرتقاضای اربعین
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت :با
وجود استقبال فــراوان زائــران اربعین از حمل و
نقل هوایی ،اکنون در برخی روزهــای پرتقاضا،
بلیت رفت و برگشت هواپیما به نجف وجود دارد.
مقصود اسعدی سامانی با بیان این که پروازهای
اربعین طبق روال در حال انجام است به فارس
اظهار کــرد :هــزار و  383مجوز پــروازی از سوی
سازمان هواپیمایی کشوری بــرای شرکتهای
هواپیمایی صادر شده است.وی با اشاره به این که
همچنان با وجود استقبال فراوان زوار ،در برخی
روزها در مسیر نجف ظرفیت خالی داریم ،ادامه
داد :در مسیر رفــت ،در روزهــای  24 ،19و 25
مهرماه و در مسیر برگشت بــرای روزه ــای 30
مهرماه و یکم آبانماه از نجف هنوز ظرفیت وجود
دارد.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار
کــرد :البته در برخی روزهــا در مسیر مشهد به
نجف ،نرخهایی پایینتر از قیمت مصوب ،از سوی
شرکتهای هواپیمایی اعمال شده است.اسعدی
سامانی تاکید کرد :مردم حتم ًا برای تهیه بلیت
سراغ آژانسهای معتبر و سایتهای شرکت های
هواپیمایی بروند و به هیچ عنوان سراغ سایتهای
متفرقه نــرونــد.وی افــزود :امکان اعتبارسنجی
بلیتهای تهیه شــده نیز در ســایــت ســازمــان
هواپیمایی کشوری وسایت انجمن شرکتهای
هواپیمایی وجود دارد.دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی ی ــادآور شــد:بــرای تاریخهای  20تا
 30مهرماه امسال ،نرخ بلیت پروازهای تهران ـ
نجف ـ تهران و تهران ـ بغداد ـ تهران  2.2میلیون
تومان و نرخ بلیت مشهد ـ نجف ـ مشهد و مشهد ـ
بغداد ـ مشهد 2.8میلیون تومان تعیین شده است،
نرخبلیتدیگرشهرستانهاهمدرمسیرهاینجف
و بغداد مشابه نرخ تهران به نجف و بغداد است؛
نرخ بلیتهای یک طرفه در مسیر تهران ـ نجف یک
میلیون و  100هزار تومان و در مسیر مشهد ـ نجف
یک میلیون و  400هزار تومان تعیین شده است.

با آنکه میتوانستیم،در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم

رهـــبـــر مــعــظــم انــــقــــاب اســــامــــی صــبــح
دیروز چهارشنبه در دیدار دو هزار نفر از نخبگان
جوان و استعدادهای برتر علمی ،ادامه پیشرفت
علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی
جهان ،کام ً
ال ضــروری و حیاتی خواندند و با
اشاره به شوق سرشار ،انگیزه تحسین برانگیز
و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند:
هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای
رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی امور
نخبگان را کام ً
ال جــدی اجــرا و پیگیری کرد.
بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی دفتر مقام
معظم رهبری ،ایشان مطالبی را که  ۱۲نفر از
نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان
نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار
خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تأکید به
مسئوالن مربوط برای دنبال کردن مطالبات
و پیشنهادهای نخبگان گفتند :حرکت علمی
آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است ،البته
رتبههای باالی علمی ایران در برخی رشتههای
نوپا مانند نانو و زیستفناوری بسیار افتخارآمیز
استامابههیچوجهکافینیستونبایدماراقانع
کند،بلکهبایدپیشرفتعلمیباشتابادامهیابد.
▪نشانه ای شوق انگیز برای جریان علمی
کشور

ایشان با اشاره به بازدید دو روز گذشته خود
از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان ،وجود
انگیزه ،اعتماد بهنفس و خودباوری در حرف و
عمل جوانان متخصص را نشانهای شوقانگیز
از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و
خاطرنشان کردند :این جوانان فقط نخبگان
 ۳۰شرکت از چهار هزار شرکت دانشبنیان
کشور بودند که این عدد باید در طول یک مدت
محدود و مشخص ،چندین برابر شود.
▪الزمه رشد دانش بنیان ها چیست؟

حضرت آیــتا ...خامنهای الزمــه تحقق این
هــدف را ایــجــاد زیرساخت هــای قانونی در
خصوص شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع
پیش روی آن ها برشمردند و گفتند :مکرر تأکید
ِ
کردهایم که محیط کسب و کار باید اصالح شود
مث ً
المجوزیکهبایدظرفیکهفتهصادرشود،
شش ماه زمان نبرد ،مواز یکار یهای غلط
حذف و انحصار برداشته شود.
▪اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور
نخبگان

رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته
خطاب به نخبگان جوان پرداختند«.اجرا و
تحقق جــدی سند راهــبــردی امــور نخبگان»
اولــیــن نکته م ــورد تأکید حــضــرت آیـــتا...
خامنهای بود .ایشان اجرای کامل این سند
را موجب رفع بسیاری از مشکالت در زمینه
پیشرفت علمی ،تجار یسازی محصوالت
علمی و فناوری و حل سایر مشکالت بخش
علمی خواندند و گفتند :بنیاد نخبگان موظف
است به این سند بپردازد و شورایعالی انقالب
فرهنگی نیز باید با بهروزرسانی این سند،
تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
▪یک جریان بد دل!

«مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل
کــه جنبش علمی کشور را انــکــار میکند»
توصیه بعدی حضرت آیــتا ...خامنهای به
جــوانــان نخبه بــود.ایــشــان افـــزودنـــد :یک
جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل
دانشگاه هــا نیز حضور دارد ،اصــل جهش
علمی کشور را که یک واقعیت عیان است،
انکار و تــاش میکند با القای ایــن که هیچ
اتفاق علمی مهمی رخ نــداده است ،مردم را
دچار تردید و نخبگان را ناامید کند ،اما شما
در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای
زشــت ایــن جریان بــددل را داللــی و انتقال
نخبگان مستعد به خــارج از کشور دانستند
و گفتند :جــوان نخبه به ایــران تعلق دارد و
پـــاره تــن کــشــور اســـت ،امــا آن هــا بــه دنبال
دلسرد کردن یا فریفتن او با وعدههای پولی
یا غیر پولی و موهوم هستند که مسئوالن
وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند از
دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :برخالف
القائات این جریان ،مقامات عالی کشور از
مشکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند اما
یقین ًا جنبههای مثبت جریان علمی کشور بر
جنبههای منفی آن غلبه دارد.
▪هنر انقالب جرئت دادن به افراد است

ایشان هنر انقالب اسالمی را جرئت دادن به
مرد و زن ،پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار
از جمله ورود به میادین علمی که حتی تحسین
دشمنان را نیز به دنبال داشته است ،خواندند

کردند و گفتند :نخبگان ،استادان و پیشروان
حرکت علمی نگذارند امید به وجود آمده برای
پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.ایشان
درهمینزمینهافزودند:البتهدرکشورمشکالت
مختلفی وجود دارد اما نباید این مشکالت را
یکطرفهوبدونتوجهبهموفقیتهامداممطرحو
بر سر آن مرثیه خوانی کرد ،چرا که در این صورت
امید در دل جوانان کم فروغ می شود.
▪استعداد ایــرانــی موهبتی همیشگی و
خدادادی است

و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور
گفتند :استفاده از ظرفیت علمی در بخش های
مختلف کشور به «بــاال بــردن قــدرت دفاعی»،
«درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماریها»،
«مسائل فنی مهندسی»« ،زیستفناوری و تولید
محصوالت با دوام با فناوری نانو» و «فناوری
صلحآمیز هستهای» ،منجر شده است.
▪برخی کارشان تخریب و مانع تراشی است

حضرت آیتا ...خامنهای خاطرنشان کردند:
با وجود این دستاوردهای واضح ،برخی افراد
حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر
بتوانند برسر راه آن مانعتراشی میکنند.
ایشان افزودند :البته این موانع باید برداشته
شــود و مسئولیت به عهده مسئوالن مراکز
مــربــوط اســـت ،امـــا شــمــا جــوانــان عــزیــز به
حرکت پر شــوق ،مضاعف و بــدون وقفه خود
در مقابل این جریان انحرافی ادامــه دهید.
رهبر انقالب اسالمی ،توجه به علوم انسانی
را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد
نخبگان ضــروری خواندند و گفتند :وقتی
جوان نخبه ایرانی ،در زمینه مهندسی در تراز
جهانی عمل میکند و در ساخت دستگاههای
بسیار پیچیده ،کارهای بسیار مهمی انجام

شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است.
ما باید ایرانی بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم
و ایــرانــی زندگی کنیم که رعایت و اجــرای
الــگــوی پــیــشــرفــت اس ــام ــی -ای ــران ــی می
تــوانــد بــه ای ــن ه ــدف کــمــک شــایــانــی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه های غربی را
باعث از بین رفتن نــوآوری و ابتکارات علمی
خواندند و گفتند :تقلید از دیگران ،نوزایی
و نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان
خــود ،جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در
زمینه دیپلماسی عمومی فراخواندند.
ایـــران
▪ضــــرورت گـــــردآوردن نخبگان
ِ
فرهنگی بزرگ
ِ

فرهنگی
ـران
ایشان گـــردآوردن «نخبگان ای ـ ِ
ِ
بــزرگ» یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ
ایــرانــی در ق ــرن ه ــای گــذشــتــه را نــمــونــه ای
از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و
افــزودنــد :ارتباط گیری و گـــردآوری نخبگان
منطقه غرب آسیا ،جهان اسالم ،محور مقاومت
و حتی گ ــردآوری نخبگان حقجوی عالم در
همه کشورها از جمله آمریکا و اروپا می تواند با
نوعی نهادسازی به ارائــه و ترویج «دانــش پاک

موضع قاطعانه درباره حرمت شرعی سالح هسته ای
حضرت آیتا ...خامنه ای در بخشی از سخنانشان با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه
جمهوری اسالمی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند :ما با این که
می توانستیم در این راه قدم برداریم ،براساس حکم اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام
قطعی شرعی اعالم کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداری سالحی
که استفاده از آن مطلق ًا حرام است ،هزینه کنیم.
مــی ده ــد ،طبع ًا حــضــور او در عرصههایی
مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت و ارائــه راه
حل بــرای مشکالت اقتصادی و آسیب های
اجــتــمــاعــی ،مــؤثــر و راهــگــشــا خــواهــد بــود.
ایــشــان برخی مشکالت اقتصادی موجود
را ناشی از کمبود تحقیق علمی دانستند و
افزودند :با دانش نخبگانی می توان راه حل
های خوبی برای این مسائل یافت.
▪پـــرورش انـــدام علمی کشور چــه زمانی
صورت می گیرد؟

حضرتآیتا...خامنهایباتأکیدبراجرایکامل
سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند:
حضور نخبگان جــوان در عرصه علوم انسانی
موجب می شود پــرورش انــدام علمی کشور به
طور متناسب صورت گیرد ،نه این که یک بخش
فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم
جان.رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ
صحیح انساندوستی را زمینه ساز استفاده بشر
از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری
کردند :علم بسیار مهم و بسیار نافع هسته ای
وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد،
به تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ
دنیا و بشریت تبدیل شد.ایشان پایبندی جدی
به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام مجموعه
های نخبگانی برشمردند و افزودند :دانشمند
ایرانیوقتیبافرهنگاسالمیوایرانیآمیخته
راهبردی حیات ملت می شود
می شود ،عنصر
ِ
و به کشور روح و تــوان می بخشد.ایشان در
زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح
افزودند :ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی
و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشگاه های
ما باز تولید «دانشگاه های آمریکایی با همان
فرهنگغلطغربی»باشند.رهبرانقالبباابراز
اسالمی مجموعه
خرسندی از فضای ایرانی-
ِ
های فعال در عرصه های سلول های بنیادی،
نانو ،زیست فناوری و هسته ای گفتند :نخبگان
فعال در این زمینه ها ،کار علمی را نوعی جهاد
می دانند و این تفکر و نگرش در همه محیط
های دانشگاهی مورد نیاز است.
▪باید ایرانی بیندیشیم

حضرت آیـــتا ...خامنه ای در جمعبندی
ایــن بخش از سخنان شــان تأکید کردند:

و با شرافت» و «اندیشه درســت» منجر شود.
حــضــرت آیــــتا ...خامنه ای ،بــا نقد برخی
ک ـمکــاریهــا در ارائـــه راه ســوم برخاسته از
انــقــاب اســامــی بــه جــهــانــیــان گفتند :راه
ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال
دموکراسی .ما به برکت اسالم راه سومی را به
ملت ها ارائــه کرده ایم که باید بیش از پیش با
سخن منطقی و عمل خود ،دل ها را به این راه
سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت ها را از
نفوذروزافزونفرهنگمنحطغربنجاتدهیم.
رهبرانقالبدرآخرینفرازسخنانشاندرجمع
دوهزارنخبهجوانبرایجادوگسترشامیدتأکید

رهــبــر ان ــق ــاب اس ــام ــی تــوجــه و تبیین
موفقیتهای بزرگ را از وظایف نخبگان در
قبال نسل جوان دانستند و افزودند :استعداد
ایرانی بعد از انقالب بهوجود نیامده بلکه
موهبتی همیشگی و خـــدادادی اســت ،اما
انقالب با میدان دادن به ایــن استعدادها،
ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته ،به
کشوری مستقل ،در حال پیشرفت و برخوردار
از موفقیت های فراوان تبدیل کرد که باید به
این واقعیات توجه کامل داشت.ایشان نتایج
«مقایسه پیشرفتهای علمی دانشگاه ها در
 40سال اخیر را با قبل از انقالب» حیرتآور
خواندند و افزودند :این حرکت عظیم البته در
اول راه است ،اما به فضل الهی و همت نخبگان
و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی
باید با این نگاه به آینده بنگرد.
حضرت آیتا ...خامنه ای توکل ،تقوا و معنویت
را مایه امید حقیقی و روزافــزون خواندند و به
نخبگان جوان توصیه کردند :هرچه می توانید
دل های پاک تان را پاکتر کنید و در حرف و
عمل خداوند کریم را همواره مدنظر داشته
باشید ،آن وقــت همراهی و یــاری خــدا را در
پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنان شان با تکرار
سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند:
گفته ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم
که  ۵۰سال بعد هر نخبه ای و هر کسی که
در جهان خواست تازههای علم را فرا بگیرد،
ناچار به دانستن زبان فارسی باشد و تحقق
این هدف ،حتم ًا در دایره هوش و استعداد و
همت ایرانی امکان پذیر اســت.در این دیدار
همچنین آقای ستاری معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور ،پیشرفت درون زای علمی را
براساس نیروی انسانی ،آمــوزش و فرهنگ
بومی ،رویکرد بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد
و گفت :از نظر ما نخبه کسی است که برای
کشور خود ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند
و بر این اساس حمایت های بنیاد ملی نخبگان
منوط به انجام کار و تالش و نــوآوری است.
آقای ستاری ،طرح سرآمدان علمی و برگزاری
جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از
جمله برنامه های در حال اجرای بنیاد علمی
نخبگان خواند و افزود :اقتصاد دانش بنیان در
نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در
آن ،کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش
خصوصی به سرمایه گذاری اصل است.این
خبر حاکی است ،در این دیدار قبل از سخنان
رهبر انقالب ۱۲تن از نخبگان و محققان رشته
های مختلف ،دیدگاه های خود را بیان کردند.

5
جامعه
سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد:

خون ایرانی ،سالمترین خون
ِ
اهدایی دنیا
سخنگوی ســازمــان انتقال خــون بــا اشـــاره به
وضعیت سالمت خــون در ای ــران ،گفت :تمام
مراحل اهــدای خون در مراکز انتقال خون در
شرایط کامال استریل و طبق استانداردهای
جهانیانجاممیشود.دکتربشیرحاجیبیگی   با
بیان این که مراحل اهدای خون یک روند و جریان
بینالمللی دارد ،به ایسنا گفت :بر همین اساس
رعایت استانداردهای انتقال خون در مراکز
انتقال خون کشورهای مختلف اجتنا بناپذیر
است .در ایران نیز تمام مراحل اهدای خون به
صورت کامال استریل انجام میشود.وی با بیان
این که خون ایرانیان سالمترین خون اهدایی
دنیاست ،افزود :میزان سالمت خون در ایران از
بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا هم باالتر است؛
زیرا تمام مراحل اهدای خون در مراکز انتقال
خون در شرایط استریل و طبق استانداردهای
جهانی انجام میشود.
وی با تاکید بر این که سالمترین اجزای خونی
موجود در کشور محصوالت ســازمــان انتقال
خون است ،گفت :سالمت خونهای اهدایی در
سازمان انتقال خون هشت تا  ۱۰برابر بیشتر و
سالمتر از جمعیت عمومی کشور است و سالمت
خون در سازمان انتقال خون ایران با تمهیدات
انــتــخــاب اهــداکــنــنــدگــان و انــجــام تستهای
غربالگری خــون و رعایت اصــول بهداشتی و
 GMPدر تهیه محصوالت خــون از باالترین
استانداردهای جهانی برخوردار است.

معاون وزیر بهداشت :خودکشی
در مردان متاهل کمتر است

معاون بهداشت وزیــر بهداشت گفت :در سال
 ۹۷در کشور ما 99ه ــزار و  ۲۷۰نفر معادل
 ۱۲۱در هر ۱۰۰هـــزار نفر جمعیت عمومی
اقدام به خودکشی کردند که  ۲۰درصد زیر ۱۸
سال بــودهانــد .اقــدام به خودکشی  ۶۲درصد
بوده است که این رقم در مــردان به  ۳۸درصد
میرسد و قرص برنج یکی از شایعترین روشهای
خودکشی است.به گزارش ایسنا ،رئیسی گفت:
مطالعات دنیا نشان میدهند ساالنه یک میلیون
نفر در دنیا به دلیل خودکشی فوت میکنند و
یکی از علل مرگ در گروه سنی  ۱۵تا  ۳۵سال به
شمار میرود .در خودکشی شش نفر به صورت
مستقیمدرگیراینپدیدهمیشوندواگرایناتفاق
در محیطی مثل دانشگاه رخ دهد ،تاثیر زیادی بر
محیط میگذارد .همچنین خودکشی مسئول
 1/8درصد بار بیماریها در جهان بوده است،
این رقم در کشورهای با درآمد باال تا  2/3درصد
میرسد .رئیسی در خصوص آمــار خودکشی
منجر به فوت نیز گفت5 :هزار و  ۱۰۱نفر سال
گذشته جان خود را به دلیل خودکشی از دست
دادند یعنی از هر ۱۰۰هزار خودکشی شش نفر
جان خود را از دست میدهند.

