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از گوشه و کنار

پیشنهادی که به بهانة  30اردیبهشت؛ روز ملی جمعیت مطرح شد؛

قوه قضائیه اعالم کرد:

مهاجرپذیری برای جبرانکاهش فرزندآوری!

ریحانه جوالیی

کاهش جمعیت موضوعی اســت
که این روزها زیاد درباره آن شــنیده
و خواندهایم و همین امر باعث شــده
تا مســئوالن بیش از گذشته در مورد
پیریجمعیتکشورابرازنگرانیکنند.
یکیازنیازهایاساسییککشورنفوس
استوکشورهایزیادیازطرقمختلف
سعیمیکنندتابادادنامتیازهایویژه
به مهاجرین جمعیــت خود را افزایش
دهند.درواقعجمعیتیکمؤلف هاصلی
برایقدرتملیوتوسعهکشورهاست.
کاهشعجیبنرخباروری
درایران
تا  ۲۰۰سال پیش نرخ باروری برای
دو کشور ایران و آمریکا حدود  ۷فرزند
بوده است ،ولی آمریکا کاهش بسیاری
را در طول  ۳۰۰ســال طی کرد و ایران
با کمکی که از غــرب گرفت ،در عرض
ســه دهه به کمتر از نرخ آمریکا رسید.
در گذشــته ،چین قبل از آنکه به یک
قدرت اقتصادی تبدیل شود ،بهواسطه
اینکه از هر چهار پنج نفر در جهان یک
نفر چینی بود ،توانســت عضو شورای
امنیت سازمان ملل شود .اما اتفاقی که
برایایرانافتاداینبودکهدردوسهدهه
اخیر کنترل جمعیت در کشور باعث
شد نرخ باروری ما بهمیزان  70درصد
کاهشپیداکند.
آمار کاهش جمعیــت در ایران اما
فقط به چشم مسئوالن داخلی نیامده،
بسیاریازکارشناسانحوزهجمعیتدر
سراسر دنیا هم نسبت به کاهش سریع
جمعیت ایران شــگفتزده شدهاند.
ازجمله دکتــر نیکوالس ابراشــتات

محقق مؤسســه «امریکن انترپرایز»
که میگویــد :کاهش بــاروری که در
ایران اتفاق افتاد یکی از ســریعترین
و چشــمگیرترین آمارهــای کاهش
باروری در تاریخ بشر است! ،دقت کنید
که نمیگوید معاصر و از «تاریخ بشر»
استفادهمیکند.
درعواملبازدارندهفرزندآوری،
اقتصادحرفاولرامیزند
بر اســاس آخرین آمار منتشرشده
ایــران از میانگیــن زادوولد بســیار
پایینتر اســت .در این گــزارش آمده
است :اســتانهای گیالن ،مازندران،
سمنان ،البرز ،تهران و مرکزی کمترین
نرخ زادوولــد را از آن خــود کردهاند و
استانهای سیســتان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خوزستان بیشترین
فرزندآوری را داشتهاند .برابر آمار سال
 98تنها مادران  6اســتان ایران بهطور
میانگینبیشاز 2فرزندبهدنیاآوردهاند
و متوسط نرخ باروری کل در ایران 1.7
فرزند اســت یعنی با مرگ پدر و مادر،
بهجای آنها در آینــده فقط  1.7نفر
جایگزینخواهدشد.
با این تفاســیر برخی محققین به
چرایی این امــر پرداختهاند .به عقیده
آنها نگرانی از آینده ،افزایش مشکالت
اقتصــادی ،درآمد ناکافی ،نداشــتن
مسکن،ترسازفرزندانبیشتر؛ازجمله
عوامل بازدارنده فرزندآوری است.
درواقــع از ســال  ۱۳۶۵کاهش
نرخ موالید در کشــور را شاهد بودیم؛
بهطوریکه از نــرخ  ۳.۹۱دهم درصد
به کمتر از یک درصد در کشور رسیده
است .در سال ،۹۸در میزان تعداد تولد،
۱۷۰هزار تولد کمتر داشتیم و در سال
 ۹۹نیز میزان تولد کاهش قابلتوجهی
پیداکرده اســت .بر اســاس گزارش

براساسگفتههایمدیرکل
دفترسالمتجمعیت،
خانواده و مدارس وزارت
بهداشتدر ۴سال اخیر روند
زاد و ولد در کشور حدود۲۵
درصد کاهش داشته است.
در سالهای  ۹۴و  ۹۵در
قلهجمعیتیدرسالهای
اخیر قرار داشتیم وTFR
نزدیک به ۲.۱در این سالها
را تجربه کردیم

سازمان ملل در ســال  ،۲۰۱۸تولد به
ازای هر زن در سن باروری در ایران به
۲.۱۴دهم درصد رسیده و رشد کاهش
جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای
دیگرمنطقهبیشتربوده؛بهطوریکهدر
سال  ،۲.۱۹میالدی به ۱.۴دهم درصد
رسیدهاست.
نرخ جمعیت ایران در ســال  98به
زیر یک درصد رسید درحالیکه میزان
کاهش مرگومیر مــادر در زمان تولد
نوزاد در ایران به  ۱۶در  ۱۰۰هزار تولد
رسیدهاست.
کاهش 25درصدیفرزندآوری
درچهارسالاخیر
چند روز پیش هــم مدیرکل دفتر
ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشــت ضمن تشریح روند
کاهشی زادوولد در کشور این موضوع
اشاره کرد که بهسرعت بهسوی مشکل
پیش میرویم و از عقالی کشــور با هر
مرام و مســلکی و در هر خط و جبهه
سیاسی ،راســت یا چپ که هستند،
تقاضایکمککرد.
بر اســاس گفتههای ســید حامد

برکاتی در  ۴ســال اخیر روند زاد ولد
در کشــور حــدود  ۲۵درصد کاهش
داشته اســت .در ســالهای  ۹۴و ۹۵
در قله جمعیتی کشــور در سالهای
اخیر قرار داشــتیم و  TFRنزدیک به
 ۲.۱در این ســالها را تجربه کردیم.
اگر همان زمان تحلیل درستی انجام
میشــد ،میدانســتیم ایــن TFR
ال روشن
کاهش پیدا خواهد کرد .کام ً
بود که در ســالهای منتهی به ســال
 ۱۳۹۵فرزندآوری وابســته به بانوان
دهه شــصتیای بود که در سالهای
انتهاییدورانباروریخودقرارداشتند.
پسازاین ســالها زادوولــد در میان
خانمهای متولد دهــه  ۶۰رو به اتمام
میرفت و از ســنین بــاروری فاصله
میگرفتند.
او گفته اســت با این تفاسیر تعداد
تولدها کاهش یافت و از یکمیلیون
و  ۵۷۰هــزار تولــد در ســال  ۹۴به
یکمیلیــون و  ۱۹۶هــزار تولد در
ســال  ۹۸و یکمیلیون و  ۱۲۰هزار
تولد در سال  ۹۹رسیدیم و به همین
ترتیــب  TFRهم روند کاهشــی را
طی میکــرد و در حــال حاضر عدد
 TFRحــدود  ۱.۷و بلکه کمتر از آن
است و متأســفانه همچنان درروند
کاهشــی تولدها قرار داریم .تا سال
 ۱۳۶۷بهطور متوسط ساالنه حدود
 ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تولد داشــتیم
و زمانــی که به چند ســال بعد یعنی
تا حــدود ســالهای ۷۴و  ۷۵نگاه
میکنیم؛ این میــزان به یکمیلیون
و  ۷۰۰هــزار تولــد میرســد و این
 ۲۵درصد کاهش تولــد در این بازه
 ۷یا  ۸ســاله حتماً تأثیرات خود را در
سالهای باروری دختران این دو نسل
که سالهای اخیر است ،خواهد داشت
و با توجه به این نیازمند آن هستیم تا با
اجرای خدمات ویژه حمایت از جوانان
و خانوادهها جلوی این روند کاهشی
را بگیریــم .یعنــی اقداماتی که الزم
است انجام دهیم تا جوانان به ازدواج
ترغیب شــده و مزدوجین تصمیم به
فرزند آوری را به تعویق نیندازند .این
اقدامات حتماً باید در همه زمینههای
فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی و بهویژه
بهصورت حمایــت از زوجین جوان و
جوانان در سن ازدواج باشد.
برکاتی ادامــه داد :در حال حاضر،
بهطور متوســط حدود  ۴سال پس از
ازدواج اولیــن فرزند زوجیــن به دنیا
میآید .همین عدد بــرای فاصله بین
فرزند اول و دوم حدود ۵سال است .این
در حالی است که متوسط سن ازدواج
همافزایشیافتهاست.

استقبالازمهاجرین
برایافزایشجمعیت
همانطور که گفته شــد جمعیت
ایران با شیب مالیمی در حال کاهش
است و در حال حاضر شاید متوجه این
موضوع نباشیم .نسبت جمعیت کشور
در حال تغییر است و این در حالی است
که در دهه  ۶۰تعداد جوانــان از افراد
مسن بیشتر بود اما به سمتی میرویم
که تعداد افراد مســن از جوانان بیشتر
خواهدبود.
ایناتفاقبرایبسیاریازکشورهای
اروپایی هم رخداده است .این کشورها
برایاینکهبتوانندجمعیتخودراجوان
نگاهدارندازمهاجریناستفادهمیکنند.
آنهابادادنامتیازاتباالسعیمیکنند
مهاجرین بیشــتری را به سمت خود
جذب کنند .ایران هم بهتازگی درصدد
است تا با استفاده از مهاجرین جمعیت
جوان خود را افزایش دهد.
با توجه بــه کاهش نــرخ باروری
جمعیت کشــور ،پذیــرش مهاجران
خارجی میتواند یکــی از راهکارهای
کلیدی و کارآمد رفع مشکل جمعیت
و نیروی کار باشد؛ دراینباره ،نزدیکی
عقاید و فرهنگ کشــورهای همسایه
مخصوصاً افغانســتان ،فرصتی را در
اختیارایرانگذاشتهاست.
برخی کارشناسان معتقدند پایین
آمدنسهمجمعیتجوانودرسنکار،
کشورها را با کمبود نیروی کار مواجه و
رشداقتصادیراتهدیدمیکند؛افزایش
سهم افراد مسن که از لحاظ درآمدی و
نگهداری به جوانان وابســته هستند،
کمبود نیروی کار را تشــدید میکند؛
کاهش جمعیت در دهههای آینده نیز
کشورهارابامشکالتسیاسیوامنیتی
مواجه میسازد و توازن قوای منطقهای
وجهانیراتحتتأثیرقرارمیدهد.
پیشبینیها نشان میدهد در سال
 2050بیشاز 20درصدجمعیتایران
را افراد باالی 65سال تشکیل میدهند
کهازلحاظاقتصادیغیرفعالمحسوب
میشوند؛ از سویی دیگر ،کاهش ازدواج
و فرزندآوری خانوارهای ایرانی رشــد
جمعیــت را به مقادیر بســیار پایینی
رساندهاستبهطوریکهدرزمانحاضر
رشد جمعیت کشــور به نزدیکی یک
درصد کاهشیافته است و پیشبینی
میشود در صورت ادام ه روند فعلی به
زیرصفربرسد!بنابراینایراننیزازلحاظ
جمعیتیدروضعیتیمشابهکشورهای
پیشرفته قرار دارد که میتوان عنوان
«بحرانجمعیت»رابهآناطالقکرد.
ایران سال پایانی ســد ه  1300را
در حالی بــه پایان میبــرد که پنجره

نامهفیلترینگاینستاگرامبالاثرشده

دکترنیکوالسابراشتات
محققمؤسسه«امریکن
انترپرایز»میگوید :کاهش
باروری که در ایران اتفاق
افتاد یکی از سریعترین و
چشمگیرترینآمارهای
کاهش باروری در تاریخ
بشر است! ،دقت کنید که
نمیگوید معاصر و از «تاریخ
بشر»استفادهمیکند
جمعیتی کشــور در حال بسته شدن
اســت؛ بخش عمد ه متولدین ده ه 60
در زمان حاضر سالهای پایان جوانی
و ابتدای میانســالی را میگذرانند؛
همچنین بهواســط ه بهبود شــرایط
بهداشــتی و درمانی کشــور ،امید به
زندگی نیز افزایشیافتــه و جمعیت
ســالمندان روزبهروز افزوده میشود
اما وضعیت کشورهای همسای ه ایران
المتفاوت
ازجملهعراقوافغانستانکام ً
است؛ رشد جمعیت بســیار باال کنار
سهم باال و رو به تصاعد جمعیت جوان
و جویای کار ،ویژگی غالب این کشورها
است.
نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای
همسایه مخصوصاً افغانستان ،فرصتی
را در اختیار ایران گذاشــته اســت تا
ناترازی جمعیت خــود را با کمترین
هزین ه اجتماعــی و امنیتی حل کند؛
برای مقایس ه شرایط میتوان آلمان را
در نظر داشت؛ اکثر همسایههای آلمان
(ازجملهلهستان،اتریش،بلژیک،هلند
و )...نیز با پیری جمعیــت مواجهاند؛
بنابراین ناچارند بــه جذب نیروی کار
از کشورهای دورتر نظیر ترکیه ،چین و
هند که فاصل ه فرهنگی بسیار زیادی با
جامع ه اروپاو آلماندارند.
از ســوی دیگــر اســتفاده از
ظرفیــت نیروی کار مهاجــر نیازمند
سیاستگذاریصحیحومطابقالزامات
اخالقی و انسانی اســت؛ نمیتوان از
مردم سایر کشــورها برای چرخاندن
چرخ تولید کشــور بهر ه برد اما ازنظر
رفاهی و حقوقی هیچ حمایتی از آنها
نداشــت! برای مثال تقریبــاً در تمام
کشورهای پیشرفته ،کارگران خارجی
تحت پوشــش قانون کار داخل کشور
قرار دارند و مشــابه کارگران داخلی،
از حقــوق مندرج در قانــون بهرهمند
هستند؛اینامرمستلزمرعایتالزامات
حداقل دستمزد ،ثبت قرارداد کاری،
پوشش بیمهای و سایر مسائلی از این
قبیلاست.

خبر

احتمال وجودکرونای هندی و
آفریقایی درتهران

فرماندهعملیاتمقابله
باکرونادرکالنشهرتهران
با اشاره به اینکه وضعیت
رنگبندی کرونایی شهر
تهراننارنجیاست،گفت:
ما با هرگونه ازدحام و گردهمایی در تهران مخالف
هســتیم و ازنظر بهداشــتی آنها را مخاطرهآمیز
میدانیم .به گزارش ایسنا ،علیرضا زالی بیان کرد :با
توجهبهتوالییابیهایانجامشدههنوزشواهدقطعی
ازویروسهایجهشیافتهدرتهرانرارصدنکردیم
اماقطعاًدرتهرانهمویروسجهشیافتهوجوددارد؛
زیراوقتیدراستانهایمتعددتعدادقابلتوجهیاز
ایننوعابتالگزارششدهاست،بدونتردیددرتهران
هماینانواعجهشیافتهوجوددارد.

 ۸۰درصد معتادان بهبودیافته
به اعتیاد بازمیگردند

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به
حوزهدرمانوکاهشآسیبگفت:بیشاز ۸۰درصد
از کسانی که اعتیاد آنها درمان میشوند دوباره به
سمتمصرفموادبرمیگردند.سردارمؤمنیبیان
کرد:موضوعدیگرکهستاددنبالمیکندتوانمندی،
توانمندسازیواشتغالدرحوزهمعتادانبهبودیافته
استکهاینهابتوانندبعدازاینکهترککردندویادر
مراکزنگهداریقرارگرفتند،بتواننددوبارهبهآغوش
جامعه برگردند و این نقش بسیار مهم و کلیدی در
حوزهموادمخدردارد.

افزایش قیمت نان قبل از تایید
مراجع ذیربطتخلف است

بــازرس کل امــور
صنعت ،معدن و تجارت
سازمانبازرسیکلکشور
گفت :هیــچ تغییری در
ارتباط با افزایش قیمت
نان اعالمنشده و هر واحد صنفی که افزایش قیمت
داشته ،مرتکب تخلف شده است .به گزارش ایرنا،
اشکان میرمحمدی افزود :تا امروز هیچ تغییری در
رابطه با نرخ نان ،مصوب نشده است اما مستحضر
هستید که در شهریور  ۹۸بنا به آخرین مصوبهای
که ابالغشــده ،مقرر شــد این نرخها تا زمانی که
هزینههایتولیدافزایشپیدانکرد،برقرارباشد.
رئیس سازمان جنگلها خواستار شد:

برخورد قاطع با آتشافروزان
در جنگلها و مراتع

روانشناس و رفتارشناس اجتماعی درمورد قتل بابک خرمدین:

فرزندکشی باعث تشدید التهاب درجامعه میشود

یک روانشناس و رفتارشناس اجتماعی معتقد است :برخی
والدین با رویکرد فرزند پــروری ،فرزندپرپری میکنند که این
رفتارهایاشتباهوتصوراتغلطخانوادههاباعثمیشود،خاک
حاصلخیزیبرایرشدبزههاوجرایمفراهممیشود.
به گزارش ایلنا ،مصطفی فروتن درباره قتل بابک خرمدین
کارگردان سینما توسط پدر و مادرش ،گفت :هیچ پدیدهای در
عالمعلومرفتاریتکعاملینیستودرهررفتاریمسلماست،
کهاغلببیشازیکعاملباعثواکنشیاپاسخمیشود.تجربه
همیشه ثابت کرده است که در واکنش یا پاسخها از سوی افراد
همیشــه ابعاد پنهانی وجود دارد .این رفتارشناس در پاسخ به
این سؤال که چه چیزی باعث شــود که پدر و مادر اقدام به قتل
برنامهریزی فرزند میکند ،تصریح کــرد :وقتیکه صحبت از
برنامهریزیمیشود،یعنیازقبلدربارهاینماجرافکرشدهاست
حاالاینپرسشمطرحمیشودکهچرابایدازقبلروییکقتل
فکرشودآنهمتوسطوالدین؟اساساًقتلدرجرائمبزرگنشان
از فقدان هوش هیجانی در افراد دارد و مهارت حل مسئله را در
آنهازیرسؤالمیبرد.درحقیقتکسیکهدرگیرجرمیمانند
قتلمیشود،نیازبهیکانگیزهقویدارد.یعنیبرایانجامچنین
فعل بزرگ مجرمانهای فرد هم نیازمند یک انگیزه قوی است و
هم فاقد هوش هیجانی و مهارت حل مســئله .او ادامه داد:حال
این پرســش پیش میآید که کار به چه جایی رسیده است که
فرد عزیزترین موجود زندگیاش را خودش با دســتان خود و با

مرکزرسانهقوهقضاییه
اعالمکرد:نامهصادرشدهاز
سوی جوادجاویدنیا مبنی
بر فیلترینگ اینستاگرام،
همان ســاعت از ســوی
رئیس کل دادگستری استان تهران بالاثر شده است.
به گزارش ایســنا ،در پی انتشــار «ادعایی در فضای
مجازی مبنی بر صدور نامــهای به منظور فیلترینگ
اینستاگرام از سوی دســتگاه قضا» ،مرکز رسانه قوه
قضاییه اعالم کرد که این نامه از ســوی محمد جواد
حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بالاثر شده
و نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی،
تحتتعقیبدادسرایانتظامیقضاتقرارگرفتهاست.

مشارکتهمسرشازبینمیبرد.ازنظرروانپزشکیبرایاغلب
افراد نرمال بچه تنها موجودی اســت که پدر و مادر حاضرند به
خاطرآنازتمامارزشهایخودشانبگذارند.امااینکهمیبینیم
پدر و مادری فرزند خود را از بین میبرند باید بگویم که اینیک
اختاللروانپزشکیقطعیاستبهانضمامانگیزهقویمجرمانه.
حال اینکه این انگیزه قوی مجرمانه چیست ازآنجاکه اطالعات
کافی در خصوص این پرونده نداریم و مستندات در حد اقرارها
و اعترافاتی است که ممکن است تغییر کند ،حدسیات درباره
انگیزههادرستنیست.
هیچکسیحقگرفتنجانکسیراندارد،
مگربراساسحکمقانون
فروتن درباره تبعات اجتماعی چنین حادثهای خاطرنشان
کرد :جنبه عمومی جرم از منظر روانشناسی و جامعهشناسی
به دلیل اینکه باعث تشــویش اذهان عمومی میشود ،دارای
اهمیت است .اینگونه اتفاقات باعث تولید ترس و ناامیدی در
جامعه میشــود ،چنین قتلهایی در جوامع ملتهب که دارای
زیرساختهای آسیبدیده و در حال گذار است ،باعث تشدید
التهاباتمیشود.اینرفتارشناستصریحکرد:درجوامعمتمدن
و جوامع مدنی هیچ رفتاری را شایسته سلب حیات نمیدانیم.
هیچکسی حق گرفتن جان کسی را ندارد ،مگر براساس حکم
قانونکهدراینبحثجاییندارد.وقتیدربارهرفتارهاینامتعارف
فرزند صحبت میکنیــم ،یعنی درباره یــک خانواده صحبت

میکنیم .وقتی درباره والدیــن و فرزندان صحبت میکنیم در
حقیقت صحبت از مجموعهای است که براساس میل عاطفی
دورهمجمعشدهاند.
ساختارفرهنگیوفقداندانشزندگی
عاملقتلهایخانوادگیدرکشور
فروتنهمچنیندربارهتحلیلقتلهایخانوادگیدرکشور
گفت:ساختارفرهنگیوفقداندانشزندگیدوعاملکلیدیو
مهمدربروزچنینوقایعیاست.دربارهاینکهچراگفتموقایعنه
حوادثنیزبایدبگویمکهدرعلمحقوقماحوادثووقایعراازهم
تمییزمیدهیم.وقتیدربارهوقایعصحبتمیکنیمکهاندیشه
از قبل طراحیشده و یک اراده قبلی در خصوص آن وجود دارد.
وقتی یک گروهی به هر دلیلی اقدام دستهجمعی برای حذف
فیزیکیوساقطکردنحیاتازیکیازاعضایخانوادهمیکنند،
نشاندهنده این است که متأسفانه یک فرهنگ بیمار در کشور
وجودداردواینافرادبهدرستیدانشزندگیرادرکنکردهاند.
چراییعدمپشیمانیبعدازقتلومثلهکردنفرزند؟!
این رفتارشــناس درباره اینکه پدر و مادر پــس از قتل ابراز
پشیمانی نداشتهاند ،گفت :ازنظر رفتارشناسی انگیزهها بسیار
مهمهستند،حالدربارهاینکهفردیازقتلفرزندشنادمنباشد
باید بگویم که بهصورت پیشفرض ســه حالت وجود دارد ،اول
بیماری ،دوم فقدان هوش هیجانی و مهارت حل مسئله ،حالت
سوم ترکیب دو موضوع اول است .گاهی این عدم پشیمانی پس

رئیس ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور در نامهای به معاون دادستانی کل کشور در
حقوق عامه خواســتار برخورد قاطع با متخلفان و
عواملایجادآتشدرجنگلهاومراتعشد.بهگزارش
ایلنا ،مســعود منصور گفت :بررسیهای صورت
گرفته در ســالهای اخیر نشانگر این مطلب است
که حدود  ۹۵درصد از آتشسوزیها در جنگلها
و مراتع توسط عوامل انسانی بهصورت عمدی و یا
براثر بیمباالتی اتفاق میافتد و در این رابطه سال
گذشتهدههانفردرجریانبررسیهایبهعملآمده
شناسایی،دستگیروتحویلمقاماتقضاییشدهاند.

از قتل ناشی از بیماری است یعنی فرد تحت تأثیر مواد مخدر یا
بیماریهایروانپزشکیاقدامبهقتلکردهوباورشبراینبوده
که کار درستی کرده است ،ازایندست پروندهها بسیار است که
فردتحتتأثیردارویاموادمحرکمرتکبچنینقتلهاییشده
اســت .در مواردی هم انگیزه باعث قتل فرزند شده است ،دلیل
اینکه از قتل پشیمان نیستند را نیز میتوان رضایت فرد از این
دانست که یک عامل ناکام کننده یا یک عامل خجالت دهنده
را از زندگی حذف کردهام بهطور مثــال در یک نمونه پدری به
دلیل اینکه معتقد بوده ،فرزندش آبروی او را برده است اقدام به
قتلکردهاست.

خودسوزییک مرد در میدان٣١
نارمک تهران

برترینهــا نوشــت:
برخی رسانهها تصویری
رادرشبکههایاجتماعی
منتشر کردهاند که نشان
میدهد مــردی دیروز
در میدان  ٣١نارمــک تهران خــود را به نیمکت
فلزی پارک قفل کرده ســپس با آتش زدن خود به
زندگیاشپایاندادهاست.جزئیاتبیشتریازاین
خبرمنتشرنشدهاست.

