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 ناصر صبحی
این روزها ،اخباربدی سیرجان را احاطه کردهاند؛
ازماجرای خودکشی تاسفبارجوان سیرجانی تا بریده
شده سر زن جوانی در خیابان خزر .این مسایل
جامعه را به شدت تکان داده و همه ازخود میپرسند
که چرا چنین شده و راهکارچیست؟
این هفته به سراغ دکترمنصورجعفری؛ رییس
ادارهپزشکیقانونیشهرستانسیرجانرفتهایمتابا او
که تجربیات زیادی در این مباحث دارد ،به گفتگو
بنشینیم .روبروی جعفری تعدادی پرونده است و
حدود 5یا 6نفرنیزدرراهروی پزشکی قانونی منتظر
بررسی پروندهها هستند .جعفری یکی ازپروندهها را
که گویا از اولولیت بیشتری برخوردار است ،بررسی
میکند.سریبهتاسفتکانمیدهدومیگوید«:این
پرونده مربوط به یک جوان متولد  1381است که
خودکشیکرده»
«خشونت و عوامل ایجاد کننده آن» شاهبیت
سخنانجعفریاست.اودرگیریهایخانوادگی،نزاع،
قتل و خودکشی را جلوههایی ازخشونت میداند که
ناشی ازخشم پنهان موجود در افراد است .خشمی
که به گفته رییس اداره پزشکی قانونی ،ریشه در
مسایل مختلف اقتصادی ،تبعیضها ،نابرابریها
و ناکامیها دارد .او معتقد است ما قربانی ترویج
هدفمند خشونت شدهایم و الزم است تا مسئوالن
کشور،راهکارهاییبرایخنثینمودن آنپیداوپیاده
کنند.
او از ارایه آمارهای مرتبط با قتل ،خودکشی و
نزاع معذور است و جایی در انتهای مصاحبه ضمن
دادن راهکار ،با ناامیدی خاصی میگوید« :کاش این
حرفهاشنیدهشود».
 آیامیشودپروندههایپزشکقانونیرابه
سهبخشقتل،خودکشیونزاعتقسیمکنیم؟
تمام مواردی که نام بردید ،زیرمجموعه خشونت
هستند .قتل ،خودکشی ،نزاع ،اعتیاد ،طالق و...
یک نوع خشونت هستند و قاعدتا ریشه در نوعی
ازنابسامانی اجتماعی دارند .اگربخواهم به طورکلی
بگویم ،باالی  90درصد مراجعان به پزشک قانونی
مربوط به نزاع و تصادف هستند .باقی مراجعان با
وجود تنوع دلیل مراجعه ،کمتراز 10درصد را به خود
اختصاصمیدهند.
ابتدایامسالتابهامروزچهتعدادمراجعه
داشتید؟
ما اجازه اعالم آماردقیق را نداریم ولی در 6ماهه
اول سال گذشته ،آمار استان 11 ،هزارمورد به دلیل
نزاع بوده که با توجه به تفکیک جنسیتی ،دو سوم
موارد مرتبط به آقایان و یک سوم مرتبط به خانمها
بوده است.

وضعیت سیرجان
نسبت به استان چگونه
است؟
معموال بعد از استان که
بیشترین جمعت را دارد،
تقریبا با شهرستان جیرفت
برابرهستیم .حاال گاهی آمار
ما کمتر یا بیشتر میشود و
گاهی آمارآنها .آمارمانسبتا
باال است.
 در مورد معضل
خودکشی،چهجایگاهیدر
استانداریم؟
معموالبعد ازمرکزاستان
هستی .م
 میتوانید آمار
امسال را با سال گذشته
مقایسهکنید؟
افزایش داشتیم .تمام
مواردی که در موردش
صحبت میکنیم ،یک عامل
دارد؛ یعنی عامل خشونت.
حاال عامل خشونت را اگر
بخواهیم بررسی کنیم ،باید
بگوییم که بیشتر شده ولی
کمتر نشدهاند .متاسفانه
تاکنون راهکار عملی ارایه
نشده است .البته استانداری
یک سری برنامهها و عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
پروتکلهایی دارد که درحال
مصاحبه با رییس پزشکی قانونی شهرستان سیرجان
اجرا هستند که باید اجرایی
شوندتابازخوردشانراببینیم
تا مشخص شود تا چه حد
کاراهستند.
 آیا این افزایش ،با
نشاندن حرف خود ،ازقدرتش استفاده میکند و یا در ایجادمیشود،رانتهایی کهوجوددارند،تمام اینها
بله،قطعا.
توجه به دشوار شدن شرایط در هر سال ،یک
ابعاد وسیعتر ،نهادهای اجتماعی که به قول معروف یک سری خشمهای نهفته درافراد ایجاد میکند که
پسیکسریعللدیگرنیزوجوددارند...
روند معمول است یا شیوع ویروس کرونا نیز
صد درصد .شاید کمی پراکنده بگویم اما دریک مجریقانونهستند،مانندنیرویانتظامییامقامات توان بروزش را ندارند و در اختالف سلیقهها خود
مزیدبرعلتشدهوبراینافزایشتاثیرگذاشته؟
قطعا میتوانیم تاثیر ویروس کرونا بر این روند نگاهریشهای،معموالخشونت آنجا آغازمیشود که قضایی ،همهشان قانون را اجرا میکنند اما متوسل را نشان میدهد و از قاعده خارج میشوند .این
را افزایشی بدانیم .درست است آنطور که انتظار ما برای نیل به اهدافمان به زورمتوسل میشویم .به خشونت میشوند .وقتی که (پای) خشونت (به خشونت میتواند به شکل لفظی باشد یا جسمی
داشتیم مردم (پروتکلهای بهداشتی) را رعایت یک مثال ساده را در نظر بگیرید .فرض کنید در وسط) بیاید ،درست است که روند منطقی دارد اما یا روانی یا جنسی و خالصه خود را به شکلی نشان
نکردند اماباالجباربهخانه کشیدهشدندوبه اصطالح یک خانواده ،مادر میخواهد نکتهای را به فرزندش یک بغض نهفتهای در آن فرد ایجاد میکند و این خواهد داد.
 اواخر تابستان یا اوایل پاییز ،آمار تایید
تراکم جمعیت ،اختالف سلیقه و مشکالتی که از یاد بدهد؛ نکتهای که منطقی نیز است ،مثال دروغ فرد ،از آن قانون که از قضا حق است و نمیشود
قبل وجود داشته ،بیشتر بروز یافته .بنابراین قطعا نگو یا نکته دیگری را .متاسفانه مادر سراغ راهکار زیر سوال برد ،منزجر میشود و بدش میآید .این نشدهای را مبنی بروقوع  31مورد خودکشی در
منطقی نمیرود و فرزند ،برای یادگیری یک مسئله مبحثدارایشاخههاییاست؛ازجملهتبعیضهای شهرستان سیرجان شنیده شد .آیا واقعا آمار
میتوانیم بگوییم کرونا مزید برعلت شده است.
 اگرکرونا نبود ،ما همچنان با افزایش آمار ساده کتک میخورد .یا مثال فرض کنید یک آقا اجتماعی ،اختالفهای معیشتی بسیارزیاد ،اختالف خودکشیدرسیرجانتا اینحدباالست؟
تعداد را تایید نمیکنم اما متاسفانه بله ،داریم.
با همسرش اختالف سلیقه دارد و برای به کرسی طبقاتی و توزیع ثروت ،تبعیضهایی که در ادارات
خشونتمواجهبودیم؟

تقریبا هر ماه این مسئله را
داریم و قاعدتا بیشتر از یک
مورد است.
 به چه علت چنین
اتفاقیمیافتد؟
تا آنجا که باید بدانم،
میدانم .همانطورکه اشاره
کردم ،معموال آنجایی که
باید قانون اعمال شود و
منجربه اعمال زورمیشود،
معموال نوعی سرخوردگی در
آن شخص ایجاد میشود.
در تکمیل بحثم پیرامون
ریشه خشونتها ،معموال
یک سری ناکامیها نیزوجود
دارد .به طورمثال میخواهم
یک سری اهداف منطقی و
درست را دنبال کنم اما به
موانعی برخورد میکنم که
اجازه نمیدهند .این مسئله
منجر به ناکامیهای درونی
میشود .یعنی شخص خود
را ناکارآمد میبیند و فکر
میکند به بنبست رسیده
است و یکجایی خود را بروز
میدهد.
 سیرجان به سمت
خشونتمیرود؟
بله،عینبقیهجامعه.
 مورد قتل و بریده
شدن سر آن زن جوان چه
اتفاقیافتادهبود؟
این قتل به نوعی بود که
حتی خود ما نیز تا امروز نه
دیده و نه شنیده بودیمُ .خب
شخصی که این کار را کرده ،قاعدتا عالوه بر تمام
مسایلی کهدرباره آنصحبت کردیموموجبخشم
نهفته شده ،تحت تاثیرمواد نیزبوده است .استفاده
از مواد روانگردان و توه مزاها نیز مزید بر علت
هستند و چیزهای دیگری نیزهستند که بسیارتاثیر
دارند و متاسفانه نسل جوان ما به سمتش میرود؛
مانند کامپیوترو بازیهای آنکه سرشارازخشونت و
آموزشخشونتهستند .کمترمیشودبازییافیلم
جذاب برای نسل جوان را دید که عاری از خشونت
باشد و اصال خشونت وکشتن را آموزش میدهند.
ُخب وقتی آن توهم هم به سراغت بیاید ،دیگرهیچ

باید جلوی رواج هدفمند خشونت را بگیریم

مهارعقلی نیزرویش نداری و قاعدتا منجربه چنین

فجایعی میشود که ازتصورانسان خارج است.
 در ابتدای انتشار این خبر ،سن خانم
 15سال ذکر شده بود و بعدا در توضیحات
دادستانی ،سن ایشان حدود  30سال اعالم
شد .بسیاری معتقد بودند دادستانی به دلیل
جلوگیری ازتهییج احساساتعمومیسنرازیاد
اعالم کرده است.
خیر .تکذیب میکنم .سن ایشان اگر اشتباه
نکرده باشم 27،سال بود.
 آیا مقتول هنگام بریده شدن سرش زنده
بوده؟
درمعاینهجسد ایشان،به ایننتیجهرسیدیم که
به احتمال قریب به یقین ،قبل ازآنکه سروی بریده
شود ،به شدت ضربه مغزی شده بود زیرا اغلب نقاط
جمجمه خرد شده بود .یعنی قسمتهای پیشانی،
ناحیه پس سری ،نواحی گیجگاهی و ...کامال خرد
شدهبودند.حتیدربرخیقسمتهایمنجربهپارگی
پوستوخردشدن استخوان،بافتمغزهمروئیت
میشد .احتماال بعد از این جریان سر جدا شده و
شکم بازشده بود ...تصورش هم سخت است.
 اصال امکان دارد با کارد میوهخوری ،سررا
قطعکرد؟
قاعدتا غیرممکن نیست .میدانید که تعامالت
هیجانی و خشونتها معموال منجر به ترشح
آدرنالین میشود و فرد قدرت مازاد پیدا میکند .یک
خشم نهفت ه که تمام هورمونها را تحت تاثیرقرار
میدهد و میتواند این کاررا انجام دهد.
 مواد مخدر در چند درصد وقایع
خشونتبار ،نقشدارند؟
آمار دقیقی در این رابطه نداریم اما قاعدتا باید
تاثیرداشته باشد .جامعهای که درآن راهکاری برای
تخلیه انرژی جوانان اندیشیده نشده پاسخگوی
کنترل هیجانات منفی نیست .ببینید ،یکی از
راههای کنترل خشونت ،سوق دادن جامعه به
سمت شادیهای مجاز است .متاسفانه چنین
راهکارهایی یا اندیشیده نشده و یا اگر وجود دارد،
بسیارمحدود است و پاسخگوی کنترل هیجانات
منفی نیست .امیدوارم این حرف شنیده شود .به
عنوان یک شهروند که متاثر از این جریانات است،
معتقدم آنچه که خیلی اهمیت دارد ،اندیشیدن
یک راهکار کالن برای کنترل خشونتهاست و
آموزشهای کنترل خشم از دوران کودکی و از
دبستان آغاز شود .این بحث آنقدر اهمیت دارد
که باید جزو مواد درسی کودکان باشد؛ به جای
خیلی از مطالبی که شاید در آینده بازخوردی برای
کودکان نداشته باشد .آموزش کنترل خشم شاید
بتواند یک جامعه را بسازد.
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جناب آقای مهندس محمد اسکندریپور

جناب آقای مهندس محمد اسکندریپور

از شــنیدن خبــر درگذشــت پــدر گرامیتــان بســیار متاثــر

درگذشــت عزیــزان دردی اســت جانــکاه و اندوهــی اســت رنـجآور کــه بــه
دشــواری بــه بــاور مینشــیند ولــی در برابــر تقدیــر حضــرت پــروردگار
چــارهای جــز تســلیم و رضــا نیســت .ابــراز انــدوه مــا در غم از دســت دادن
پــدر بزرگوارتــان در واژههــا نمیگنجــد .فقــدان آن عزیــز درگذشــته را
بــه شــما و خانــواده محترمتــان صمیمانــه تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه
خداونــد منــان بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــری عظیــم و بــرای آن
عزیــز ســفرکرده روحــی شــاد و آرام طلــب میکنیــم.

مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویانگهر سیرجان

مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد کاویانگهر سیرجان

شــدیم .واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .آرزو

میکنیــم کــه وســعت صبــر جنابعالــی و خانــواده محترمتان
بــه انــدازه دریــای غمتــان باشــد .خداونــد روح آن عزیــز

درگذشــته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

خانواده زیدآبادی
دعوت به همکاری
به یک کارگر بین  25-17ساله جهت کار
در مغازه با ظاهری آراسته و برخوردی
خوب نیازمندیم.
09140132816
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
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

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

با بیمه معتبر
باالی  15سال

به دو نفر
منشی خانم
با حفظ شئونات
اسالمی نیازمندیم
۰۹۱۸۸۶۶۴۵۸۵

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

امـالک امیـرکبیـر

 1200قصب زمین با کاربری تجاری تفریحی و گردشگری با کلیه امکانات
و  1000متر ساخت و ساز دارای ساختمان ،آالچیق و محوطه سازی با
چشمانداز عالی سرمایهگذاری برای آینده بر جاده پاریز بعد از اسحاقآباد
منزل درب حیاط نوساز حسین آباد عبداهلل تقی توافقی

4حبه آب شیرین لوله  5یک هکتار پسته اکبری  400قصب زمین منطقه قطاربنه ریزآب معاوضه
محمود سلطانی

آپارتمان  80متر دوخوابه دو نبش با پارکینگ وآسانسور ده سال ساخت خیابان
آیت اهلل سعیدی مجتمع ایلیا  570میلیون
آپارتمان  110متر دوخوابه  2نبش خیلی شیک پارکینگ انباری آسانسور
 4سال ساخت سردار جنگل کوچه روبروی دادگستری

آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال
با چشمانداز روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....

چندین زمین با مجوز برای خانهباغچه موجود است
چند قطعه زمین در شهرک فخرآباد موجود است

 80قصب زمین در شهرک صنعتی شماره  2با  700متر سوله با کلیه امکانات
مناسب برای هرکار بهترین موقعیت در شهرک صنعتی شماره  2موجود است
توافقی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتها به شماره /99/3ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «تامیــن تجهیــزات ،عمليــات
پيادهســازي ،اصــاح و اســتقرار تجهیــزات زیرســاخت مركــز داده» خــود را از طریــق برگــزاري مناقصــه بــه
پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای گواهی شــورای عالــی انفورماتیک
در رشــتههای مرتبــط جهــت شــرکت در فرآینــد پیــش ارزیابــی دعــوت بــه عمــل میآیــد .محل اجــراي كار :ســيرجان-
كيلومتــر  50جــاده شــيراز -مجتمــع معدنــي و صنعتــي گلگهــر میباشــد.
متقاضیــان شــرکت در فراخــوان میتواننــد اســناد فراخــوان شناســایی و ارزیابــی شــرکتها را بــا مراجعــه بــه وبســایت
ایــن شــرکت بــه نشــانی  www.geg.irاز بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد و پــاکات خــود را حداكثــر تــا تاريخ
دوشــنبه  99/10/29بــه نشــاني دفتــر مركــزي ایــن شــرکت واقــع در تهــران -خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل
اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك  – 273دبيرخانــه مركــزي و يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــيراز ارســال نماينــد .ضمنــا شــرکت در فراخــوان حاضــر
هیچگونــه حقــی را بــرای دعــوت بــه مناقصــه ایجــاد نمینمایــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

