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پيامك300099004806 :
 زهراخواجویینژاد
دو هفته پیش رييس سازمان پزشكی
قانونی كل كشور نسبت به رشد صعودی آمار
خودكشی هشدار داد .او گفته بود :آمار خودكشی
در سال گذشته 5هزار و  143مورد بوده كه
نسبت به سال  ۸ ،۹۷دهم درصد رشد داشته
و در سال 98؛ هزار و  517زن و 3هزارو 623
مورد مرد بر اثر خودكشی فوت كردند .استانهای
كهگيلويه و بويراحمد ،ايالم و كرمانشاه بيشترين
آمار خودكشی را در سال  98داشتند و كمترين
آمار مربوط به استانهای خراسانرضوی،
خراسانجنوبی و سيستا نوبلوچستان بوده است.
بيشترين روش خودكشی حلقآويز و بيش از 21
درصد خودكشیها با خوردن سموم اتفاق افتاده
است .بيشترين سن خودكشی هم  ۳۰تا  ۳۹سال
و سپس  ۱۸تا  ۲۴سال بوده است.
دکتر منصور جعفری که سالهاست با جنازه
آدمها در پزشکی قانونی سروکار دارد هنوز هم
به یاد آوردن برخی خاطرات برایش ناراحتکننده
است .تجربه این سالها باعث شده عالوه بر
پزشکی در قامت یک روانشناس هم به موضوع
خودکشی نگاه کند .او معتقد است؛ «خودکشی از
نظرجامعهشناسیابعادبسیارمتفاوتیداردکهباید
به آن توجه شود ،که متاسفانه نمیشود».
 هفته پیش فرماندار سیرجان در
توگو با پاسارگاد گفته بود در سال گذشته
گف 
بیش از  18مورد خودکشی در سیرجان
داشتهایم ،این آمار درست است؟
آمار دقیق رو االن ندارم .قسمت آمارمان
مرتب آمار دقیق را برای فرمانداری میفرستد.
اگر این عدد رو آقای فرماندار گفتند حتما مستند
گفتند و حدسی نبوده است.
 آمار خودکشی در سیرجان در سال98
نسبت به سال 97افزایش داشته یا کاهش؟
چون آمار دقیقی تو ذهنم نیست نمیتوانم
چیزی بگویم .اما اگر بگویم بیشتر شده بیراه
نگفتهام.
 به نظرتان عمده دلیل این اتفاق
ناخوشایندچهمیتواندباشد؟
خودکشی عوامل متعددی دارد؛ یکی از
دالیلش میتواند مشکالت اقتصادی باشد در
کنارش مشکالت خانوادگی ،مشکالت احساسی
و عاطفی .ببینید وقتی یک نفر خودکشی میکند
اولین نگاهی که جامعه نسبت بهش دارد او را نهی
میکند و میگویند دیوانه است که چنین کاری
کرده ،حماقت کرده ،ولی اگر یک لحظه خودشان
را جای فردی که دارد خودکشی میکند بگذارند

میفهمند هیچ آدمی مُ ردن را به
عنوان راه اول انتخاب نمیکند.
قطعا این شخص راههای بسیار
متعددی را در ذهنش ،در
زندگیاش ،قبل از این تصمیم
رفته و ناکام مانده است و نهایتا
به این راه رسیده است .هرچند
هیچکس خودکشی را تایید
نمیکند .قطعا از یک عقل سالم
چنین کاری بر نمیآید .ولی به
این سادگیها هم نیست که
بدانیم چرا طرف این کار را کرده
است .مطمئنا هیچکس از سر
دلخوشیخودکشینمیکند،قطعا
فشارهای بسیار زیادی را تحمل
کرده است .حاال ورشکستگی
کاری ،اقتصادی ،نابسامانیهای
اجتماعی ،و ...میتواند دلیلش
باشد.
 مهمترین دلیل
خودکشیها در سیرجان چه
بوده است؟
مسایل
مهمترینش
اقتصادی است و چند درصدی
را هم میتوان به مشکالت
احساسی ،عشقی و عاطفی
اختصاص داد .این دوره یک
مقدار این موضوع کمرنگتر
شده اما همین چندوقت پیش
یک مورد داشتیم.
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 بیشتر خودکشیها در
توجه خاص دارند و این توجه را هرجوری رفتند
سیرجان از چه طریق است؟
در سیرجان روشهایی که بیشتر برای نتوانستند به طرفشان تفهیم بکنند ،بنابراین
ما ملموس بوده است ،معموال حلقآویز و تصمیم میگیرند که برای اینکه اطرافیان بهشان
قرصخوردگی است .تا االن در سیرجان خودکشی توجه کنند از آخرین حربه استفاده کنند و اقدام
با قرصهای متداولی مثل قرص برنج را نداشتهایم .به خودکشی میکنند که جلب توجه صورت بگیرد.
یک مورد را چند وقت پیش با قرصخوردگی ولی در نهایت موفق نمیشوند و در بیمارستان
آوردند گفتند قرص برنج خورده است که در نیامد نجات پیدا میکنند .اما خودکشیهای موفق
و بعد فهمیدیم از داروهای اعصاب و روان استفاده معموال در آقایان بیشتر است ،مخصوصا روش
حلقآویز.
شده بود.
 در سالهای اخیر خودکشی در افراد
 خودکشی بین خانمها بیشتر رایج
سنباال هم زیاد شده است ،دلیلش چیست؟
است یا آقایان؟
بله در سیرجان خودکشی افراد مسن هم
همیشه از نظر تئوری اقدام به خودکشی
در خانمها بیشتر است ولی خودکشیهای موفق داریم .یک عدهشان دلیل خودکشیشان همان
در آقایان بیشتر است .چون خانمها آدمهای مسایلاقتصادیاست.مثالفرضکنیدمردمسنی
احساسیتری هستند و نسبت به بعضی مسایل که حاال کارمند بوده و بازنشسته شده یک حقوق
شاید تحملشان کمتر باشد و چون احساس به بخور و نمیری دارد ،کلی عائله دارد ،بچه ،داماد و

گفتوگو با رییس پزشکیقانونی پیرامون«خودکشی»

به خودکشی توجه نمیشود

با مجوز رسمی

مجه
زترین

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

اتوبار

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

امـالک امیـرکبیـر

زمین با سند دیوار و امتیازات بر کمربندی روبروی باسفهرجان
زمین  10قصب درب ساختمان اراضی بهرامی  200میلیون

زمین  10قصب درب ساختمان موقعیت بسیار عالی مسکونی اراضی جالل آباد
 16قصب تجاری مسکونی بر بلوار امام رضا با موقعیت بسیار عالی کارشناسی یا معاوضه

 14قصب تجاری مسکونی بر بلوار عباسپور  3/5میلیارد نقدی یا معاوضه
 55متر مغازه تجاری بر بلوار سید جمال قبل از پلیس راه  1/200میلیارد

 80قصب باغ گردو با چشم انداز عالی برای خانهباغ روستای روچون پاریز  190میلیون

 1/5هکتار باغ پسته ثمری عالی با  2حبه آب پایینتر از حجتآباد  700میلیون
 35قصب باغ ده قاضی

 110میلیون

پیشفروش آپارتمان  160متری پشت آموزش پرورش پایان مرحله سفتکاری
آپارتمان  100متری بسیار شیک دو نبش بر بلوار شیخ مفید

نیازمند خرید زمین در محدوده  M1هستیم

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

عروس دارد از پس هیچکدام از اینها بر نمیآید.
شغل دومی هم ندارد ،از نظر روانی آن ثبات الزم را
ندارد .به هر شکلی اعتقادات مذهبی و ایمانی و هر
چیزی که بازدارنده او از این کار باشد را ندارد .عالوه
بر همهی اینها در این سنین تنهایی هم بر همهی
این مشکالت اضافه میشود .تنهایی شایعترین
علت خودکشی در افراد مُ سن است .در این سن
بچهها ازدواج کردهاند همه گرفتار کار خودشان
هستند و کمتر به والدینشان سَ ر میزنند و این
مورد برای این سنین خیلی اهمیت دارد .یعنی
خودشان را باختهی زندگی میدانند و میگویند این
همه عمرمان را پای بچهها گذاشتیم یک سری به
ما نمیزنند .این احساس بدی است که گاهی عمیق
میشود و باعث این اتفاق میشود.
 خودکشیها بیشتر در چه رده سنی
اتفاقمیافتد؟

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

قابل توجه کلیه مشاغل

یک ویـال (ساختمان و

وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط      42235099

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست

دستگاه بلوکزنی تمام اتومات

امــالک توکــل
خرید فروش،
رهـن اجاره
09135989435
میدان آزادی

شهرک صنعتی  ،1خیابان اصلی  ،جنب
کارخانه گاز اکسیژن ،انتهای بریدگیآخر
09127485418-09132789228

09917665969

محبوبترین اتوبار

دارآویختگیها معموال در رده جوانی اتفاق
میافتند؛ مثال بین  25تا  35سال .البته بقیه
خودکشیها مثل قرصخوردگیها هم معموال در
همین رده سنی هستند .از سن  40به باال اکثر به
خاطرمسایلاقتصادیخودکشیمیکنند.
 افرادی که خودکشی میکنند افسرده
همهستند؟
قریب به اتفاق افرادی که خودکشی میکنند،
افسردگی داشتهاند .حاال درست است که همه ما
به نوعی یک بیماری روانی داریم اما در افرادی که
خودکشی میکنند ،بیماریشان حاد است که منجر
به این تصمیم شده است .چون اطرافیان توجه
نکردهاند که در همان مقطع درمان شود ،این اتفاق
رخ داده است .درمان بیماری روانی صرفا دارو
نیست .روانکاوی و صحبت کردن با افراد میتواند
موثرباشد.

 چیکار کنیم که
خانوادهها نسبت به این
صحبتها حساس شوند و
بیتفاوتنباشند؟
یک چیزی که کال جامعهی
ما با آن برخورد دارد ناآگاهی
نسبت به خیلی مسایل است.
از مسایل اجتماعی گرفته تا
خانوادگی ،تربیتی و ...توصیهام
به خانوادهها این است که
اطالعاتشان را در زمینههای
مختلف از هر طریقی میتوانند باال
ببرند .مثل فضای مجازی و رسانه،
کتاب ،فیلم ،مشاور ...وقتی
اطالعات داشته باشند ،میتوانند
مشکالت را مدیریت کنند و
زمانی بچهشان یک خواسته نابجا
دارد ،میفهمند چطوری باید با او
برخورد کنند .تربیتهای ما اکثرا
سنتی است و هر چیزی که به
عقل پدر و مادر جور نیاید آن را
نهیمیکنند.باخودشاننمیگویند
این خواستهی بچهی ما هر چقدر
غیرطبیعی به هر حال خواستهای
است که در ذهن او شکل گرفته
است .باید با او صحبت کنند که
این خواسته از کجا شکل گرفته.
برایچه؟اگرشکلگیریاشغلط
است ،غلط را به او تفهیم کنند.
اگر غلط نیست جوابش را بدهند.
االن دوره زمانه خیلی فرق کرده
است .نسل جدید نسل پرسشگری است .دیگر
مثل قدیمها حرفشنوی صرف ندارند .کسی که
اقدام به خودکشی میکند ،راههای متعددی را رفته
و نتیجه نگرفته است و چندین بار به اطرافیانش
این تصمیم را گوشزد کرده و بارها به هر شکلی به
زبان آورده است .مثال طرف کارمند است با حقوق
بسیار اندک ،با چند تا بچه که اصال این حقوق
جواب هزینههای زندگیاش را نمیدهد .میرسد
به جایی که بدهکاریهای متعدد ،فشار زیاد بهش
تحمیل میشود و بارها میگوید «من اگر بمیرم
بهتر است »،و آنچه را که در ذهنشان میگذرد
را بر زبان میآورند ولی ما شنونده خوبی نیستیم
نهایت لطفی که به این افراد میکنیم ،میگوییم؛
«بابا این حرفها را نزن ،زندگی اینقدر هم سخت
نیست» و میرویم روی کانال نصیحتکردن.
هیچوقت نمینشینیم که این فرد چرا این حرف

را زده است .وقتی هرکسی هر حرفی را عنوان
میکند آن حرف از یک جا شکل گرفته است.
 استفاده از مشاور در منصرف کردن
فرد از این تصمیم چقدر موثر است؟
یکی از کانالهای آگاهی ،استفاده از مشاور
است ،همهی ما و حتی کسانی که سطح سواد
باالتریدارندخیلیوقتهانسبتبهمسایلتربیتی
روز خودمان آگاهی نداریم .در چنین مواقعی آدم
میتواند از مشاور خوب استفاده کند و نخواهیم
خودمان همه چیز را تایید و تجربه کنیم.
 در سیرجان خودکشی اعتراضی هم
داشتهایم؟
نه خداروشکر در سیرجان نداشتیم .تهدید
به خودکشی در چنین زمینههایی داشتهایم اما
خودکشیموفقنداشتهایم.
 کرونا و بحران اقتصادی چقدر در
افزایشخودکشیهاتاثیرداشتهاست؟
به هرحال خانهنشینی کرونا خودش یک
عامل موثری میتواند باشد .حاال نمیخواهیم
بگوییم خیلی مهم است اما در چنین تصمیمی
موثر است .قطعا وقتی طرف توی خانه نشسته
قاعدتا درآمدی که روزانه کسب میکرده را از
دست داده است .مشکالت و بدهیها و هزینهها
هم که روز به روز افزایش مییابند.
 دولتها چقدر میتوانند از افراد
آسیبپذیرحمایتکنندکهدستبهخودکشی
نزنند؟
در جوامع پیشرفته و موفق برای دوران کرونا
چه کار کردهاند؟ از مردمانشان حمایت کردند.
گفتند یک ماه دو ماه در خانه بنشینید ،حداقل
هزینه ارزاقتان را میدهیم ،هزینه اجارهخانهتان
را میدهیم ،کمک میکنیم بدهیهای بانکیتان به
تعویق بیفتد .دولتها میدانستند که افراد در این
دوران درآمد ندارند ،بنابراین باید فکری میکردند.
به هر حال ما در این مملکت مسئول هستیم.
وقتی میدانیم آدمی در این مملکت در این دوران
هیچ درآمدی ندارد ،چه قدمی برایش برداشتهایم؟
به جز اینکه ارزاق بسیار ضروری و مهم زندگیاش
روز به روز باالتر رفته است؟
 تلخترین خودکشی که در ذهنتان
باقی مانده ،کدام است؟
دختر خانم در سنین زیر  13سال ازدواج
کرده و درگیر مسایل خانوادگی و مادرشوهر و...
شده بود و متاسفانه به دلیل تحمل پایین در این
سنین دو سال بعد از ازدواجش با قرص خودکشی
کرده بود .این دختر خیلی مظلومانه مُ رد و هرکسی
میدید ناخودآگاه اشکش در میآمد.
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خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

استخر شیک)  75قصب

( قیمت  850میلیون)
به فروش میرسد

09195506417

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

حمل اثـاثیه منـزل
شبانهروزی ،بدون تعطیلی

با کا
د
ر
ی
م
جرب
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ز
ل
ت
ر
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ن
قیمت

جوشکاری سیار
انواع کارهای
خردهکاری
09136360874
09132471271

آژانس شاهین

واقع در خیابان
شهید رجایی
به فروش میرسد.
09135832553

خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم  و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

