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 حسین اطمینان
پیدا شدن جسد یک سرباز در بلوار قائم یکی از
اخبار مهم حوادث هفته گذشته در سیرجان بود .در
همانساعاتابتداییکشفجسدمسئوالنانتظامی
وقضایینسبتبهآنواکنشنشاندادند.آنهااحتمال
خودکشی را زیاد دانستند و در مورد چگونگی این
اتفاق هم عنوان کردند :این سرباز که در یکی از
شهرهایشرقیکشورمشغولخدمتسربازیبوده،
پس از مرخصی و حضور در سیرجان مادر خود را از
دست میدهد و چند روز بعد از این جریان خودکشی
میکند .اما آیا خودکشی یک اتفاق آنی است؟ اگر
این فرد خودکشی کرده باشد آیا مرگ مادر تنها
دلیل خودکشی او است؟ خودکشی به چه عواملی
بستگی دارد و آیا خودکشی قابل پیشگیری است یا
نه؟ این سؤالها را در گفتوگو با علی بهرامنژاد مدیر
گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم
پزشکیکرمانمطرحکردیم.
 آیا در چنین حادثهای فوت مادر به
تنهاییمیتواندباعثخودکشیشود؟
نه.خودکشیهمیشهچندعاملیاست.یکسری
عاملهای دور و یکسری عاملهای نزدیک دارد.
عاملهای دور مواردی هستند که زمینه را فراهم
میکنند و عاملهای نزدیک مثل مرگ مادر و ...باعث
شعلهوریمیشوند.
 در مورد عاملهای دور مثال میزنید؟
ویژگیهای شخصیتی ،شیوهی فرزندپروری،
تجارب دوران کودکی ،سابقه بیماری ،نداشتن
مهارتهایزندگی،نحوهکنترلهیجاناتو. .عاملهای
دور هستند .عاملهای نزدیک مواردی هستند که با
استرس شروع میشوند .یعنی فردی که یک استرس
یا فقدان و یا سیگنال منفی دریافت میکند ،چون
شیوههای کنترل هیجان را یاد نگرفته و زمینههای
الزم را ندارد ،منجر به یک اختالل میشود .این اختالل
میتواندباعثخودکشی،افسردگی،اضطرابوخیلی
چیزهای دیگر شود .خودکشی از پدیدههایی است که
عمیقتر باید به آن نگاه کرد .خیلی وقتها به اشتباه
مینویسند علت خودکشی فرض کنید فوت مادرش
بوده است ،یا اینکه در سربازی به او سخت گرفتند ،یا
پدری برای فرزندش موتور نخریده است.
 پسخودکشیمیتواندقابلپیشگیری
باشد.
بله ،خودکشی قابل پیشگیری است .خودکشی
یک راهحل است ،اما یک راه حل ناسازگارانه .بقیه
مشکالت هم شبیه این مورد است .همهی آدمها
دچارمشکلمیشوندمثلخشونتعلتآنخشونت
خودمشکلنیستبلکهنحوهحلمشکلاست.
 این موضوع به فرد برمیگردد یا یک

گفتوگو با علی بهرامنژاد مدیر گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

به غیر از خودکشی راهحل دیگری هم وجود دارد
 95 درصد کسانی که خودکشی شان منجر به فوت شده است در یکماه قبل به یک فرد اطالع دادهاند

معضلاجتماعیاست؟
بیشتر به فرد برمیگردد .ولی دلیل
عاملهای دور به جامعه برمیگردد .مثال من
افسرده باشم و خدمات درمان افسردگی در
دسترس نباشد میتواند مشکلساز باشد.
خانواده نگرش منفی نسبت به درمان داشته
باشد ،میتواند خطرناک باشد .خدمات گران
باشد نقش موثری دارد دارد.
 آیا کشف این موضوع از سوی
جامعه مهم نیست؟ مثال من نمیفهمم
مشکل روانی دارم ،فکر میکنم عادی
هستم.
وقتی شما به پیشینه فرد نگاه میکنید
میبینیدمشکالتعلنیهستند.مثالفرددر
تحصیل مشکل پیدا کرده ،یادگیری او دچار
اختاللاست،رفتارهاینابههنجارزیادیدارد،
مثال روزی پنج بار دعوا میکند .این موارد
مشخصهستند.
نباید
اجتماعی
های
م
سیست
 اینجا
دکتر علی بهرام نژاد رئیس اداره سالمت و روان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هشداربدهند؟یکنهاددولتیو...حلقه
 اگر بخواهیم جزییتر به خودکشی نگاه روانی را دیوانه خطاب کردهاند و نگرش جامعه نسبت
مفقودهاینموضوعنیست.
به این موضوع منفی میشود .یا در فیلم دیگری
همهاینهاهست.االنبرخیمراکز،خدماتسالمت کنیمنقشفرد،جامعهوخانوادهچقدراست؟
این سه مورد را نمیتوانید از هم جدا کنید .وقتی به وقتی فرد عصبانی میشود سریع قرص میخورد و
ومهارتهایزندگیراارایهمیدهند.تبلیغهممیکنیم،
رایگانهمهستنداماتعدادافرادیکهمیروندخیلیکم فرد نگاه میکنید این فرد در خانواده شکل میگیرد و عصبانیتش کم میشود .بیننده یاد میگیرد وقتی
هستند .این را اضافه کنم که خدمات مشاورهای و خط خانوادههمدرجامعهنقشدارد.سیستمهارویهمقرار عصبانی شد باید قرص بخورد .ولی به آن فرد یاد
تلفنی  1480هم وجود دارد .در بیمارستانها هم این میگیرند و همپوشانی دارند .متن را از زمینه نمیتوانید ندادهاند وقتی عصبانی میشود یک سری رفتار را
نوع خدمات ارایه میشود .در سیرجان چهار روانپزشک جدا کنید .ما میگوییم نظریه سیستمها ،در این نظریه انجامدهدکهعصبانیتشکاهشپیداکند.
 این به سیستم آموزشی ما هم
حضور دارد .یک بخشی از این معضل به نگرش جامعه هم جز روی کل تاثیر میگذارد و هم کل روی جز.
برمیگردد؟
 خودکشیمیتواندژنتیکیباشد؟
برمیگردد .در جامعه ما بیماری روانی یک عیب است.
بله .به مدرسه ،خانواده و رسانهها برمیگردد.
ژنتیک در افسردگی ،پرخاشگری ،بیماری و...
خیلیهافکرمیکنندافسردگیدرمانپذیرنیستولی
این یک باور غلط است .برخی فکر میکنند افسردگی میتواند موثر باشد .چیزی که مهم است مهارتهای رسانهها خیلی نقش پیشگیری دارند .نحوه درج
خودش خوب میشود .یک موضوع دیگر یادگیری زندگی در آدمها اگر قوی باشد این نوع از ناهنجاریها خودکشی در صفحه اول روزنامه منجر به افزایش
غلط است .مثال ما یاد گرفتهایم خودکشی یک راهحل به حداقل میرسد .خانوادهها ،صدا و سیما و مساجد خودکشیمیشود.
 شماباانعکاساخبارخودکشیدرجامعه
است .قبح آن در جامعه ریخته است .عاملها میتوانند بایدآموزشدهند.
 در این چرخه (فرد ،خانواده و اجتماع) موافقهستید؟
به عنوان تشدیدکنندهی هم عمل کنند .مثال من فقیر
بله ما با انعکاس موافق هستیم ولی شرایطی دارد.
هستم افسرده هم هستم .مشکالتم بیشتر میشود .یا که اشاره کردید نقصی وجود دارد که ما شاهد
هیچ روزنامهای نباید اخبار خودکشی را در صفحه اول
اینکهمثالمنفقیرهستم،افسردههمهستم،درحاشیه چنیننابههنجاریهاییهستیم؟
میتواند باشد .چرخه همپوشی و همافزایی ندارد .بنویسد.اخبارخودکشیرادرصفحهدومپایینسمت
شهر زندگی میکنم و اعتیاد هم دارم باز هم مشکالتم
بیشتر میشود .هر چه فاکتورها زیاد میشود ،مشکل را مثال شما روانشناس دارید رایگان هم هست ولی چپ منعکس کنند .علت را با شیوه خاصی در خبر
کسی مراجعه نمیکند .در یک فیلم سینمایی بیمار بگنجانند.مثالننویسدعلتافسردگی.اگرمیخواهند
زیادترمیکنند.

جناب آقای مهدی طیبی

انتصــاب شایســته جنابعالی به عنوان سرپرســت مدیریت
ارتباطــات شــهرداری ســیرجان کــه نشــان از درایــت
دکتــر رضــا ســروشنیا اســت را بــه شــما تبریــک عــرض
مینمایــم .موفــق و پیــروز باشــید.

صابری

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ارتبــاط ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2589و شناســه ملــی 10861203746
بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1397/10/15کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل (چــک ،ســفته و
بــرات ) و قراردادهــای شــرکت و عقــود اســامی و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای رییــس هیئتمدیره(آقــای اســکندر گرگینــی شــماره
ملــی  )3131152771همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیرتجاری ســیرجان ()461700

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476227 -5029081013476219 :
همراه 09131921049:آدرس:سیرجان بلوار قاآنی جنب هایپر مارکت نمونه شهر
تلفن موسسه42300911 :

ن آمدهام
با اين همه من ِز جان ب ه جا 

بنویسند ،باید نوشته شود اگر این فرد افسرده به
روانپزشک مراجعه میکرد این اتفاق برای او نمیافتاد.
جنبه آموزشی رعایت شود .اگر در خبر نوشته شود
یکنوجوانیدرسیرجانبهعلتافسردگیخودکشی
کرد .کسانی که افسرده هستند تحریک میشوند که
خودکشی کنند .یا مثال نباید بنویسیم برای فردی
موتور نخریدند و او خودکشی کرد .باید برای دلیل
این خودکشی نوشت که اگر این فرد آموزش کنترل
هیجانراداشتمیتوانستپیشگیریکند.
 آیا اقدام به خودکشی را نباید به عنوان
یکزنگخطرجدیگرفت؟
بله حتما .نگاه کنید چند نکته در این مورد مهم
است .یکی اینکه کسانی که در خانوادهشان سابقه
خودکشی وجود دارد باید بیشتر مراقبت کنند.
موضوع بعد افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند
و یا راجع به خودکشی حرف میزنند باید جدی
گرفتهشوند 95.درصدکسانیکهخودکشیمنجربه
فوت شده است در یکماه قبل به یک فرد (دوست،
خانواده،حتیشبکههایاجتماعی)اطالعدادهاندولی
این صدا شنیده نشده است .یا فردی که تهدید کرده،

این هم مهم است .کسی که راجع به خودکشی
صحبتمیکندبایدجدیگرفتهشود.
 چکار باید کرد؟
باید به عنوان آالرم به آن نگاه کنیم .وقتی
فشار خون شما باال میرود به عنوان یک آالرم
نگاهمیکنیدکهمیتواندبهبیماریقلبیمنجر
شود و به پزشک مراجعه میکنید .هر رفتاری
که در فرد ایجاد میشود باید جدی گرفته شود.
خودکشییکشبهاتفاقنمیافتد.توجهبهافت
تحصیلی ،مدرسهگریزی ،اشکال در تمرکز،
مشکل در مهارتهای اجتماعی و ارتباطات،
گوشهگیری و ...مهم است .اگر به آنها توجه
کنیمفردبهسمتخودکشینمیرود.
 در موضوع خودکشی برخی
خانوادههااینآالرمهاراجدینمیگیرند
وفرزندراموردتمسخرقرارمیدهند.
بله .تحریک میکنند .یا مثال میگویند تو
عرضه این کار را نداری .کوچکترین صحبت
یا رفتاری از سوی فرزند باید جدی گرفته
شود .کسی که فکر خودکشی است باید به
او بگوییم این میتواند یک راهحل باشد ولی اجازه بده
راهحلهای دیگر را هم امتحان کنیم .ارزیابی کنیم
که اگر راهحلهای دیگر به نتیجه نرسید خودکشی
هم میتواند یک راهحل باشد .باید به فرد بفهمانیم
که به غیر از خودکشی راهحل دیگری هم وجود دارد.
مراجعه به درمانگرها و پزشکها هم مهم
است .باید پزشکان عمومی و دیگر متخصصها
هم این موضوع را جدی بگیرند .وقتی فردی برای
درمان جسمی به پزشک مراجعه میکند و پزشک
افسردگی و ...را مشاهده میکند ،موضوع را گزارش
کنند.خانوادههاومعلمهابایدموضوعراجدیبگیرند.
بچهای که کمرو است ،مهارتهای اجتماعیاش
ضعیف است ،گوشهگیر است ،باید دقت کنیم .یکی
از مواردی که باعث خودکشی میشود طرد شدن
است.مثالطردشدنبهدلیلافتتحصیلییااشکال
رفتاری .اگر ما اینها را طرد کنیم منجر به افسردگی و
اضطرابونهایتاخودکشیمیشود.
 اعتیاددرخودکشینقشندارد؟
علتهای اعتیاد و خودکشی یکسان است .کسی
کهاعتیادپیدامیکندعالوهبراینکهباعثطردشدگی

و افت طبقه اجتماعی میشود یک سری معیارها را
دارد که با خودکشی میتواند یکسان باشد.
 میانگین خودکشی در کرمان نسبت به
ایرانوایراننسبتبهجهانچگونهاست؟
میانگینماپاییناست.میانگینخودکشیمنجر
به فوت در استان کرمان در سال  4.4نفر در 100
هزار نفر است .میانگین کشور شش و در دنیا 16نفر
است .ولی یک مورد آن هم برای ما مهم است.
 پیشنهاد شما برای کاهش آمار
خودکشیچیست؟
چند راهکار برای جلوگیری از خودکشی وجود
دارد .اول اینکه درمانگرها و پزشکها راجع به علل و
عوامل به خودکشی آموزش بدهند .راهبرد دوم اینکه
دسترسی به ابزارهای خودکشی باید کم شود .مثال
اگر دسترسی به نفت و بنزین کم شود خودسوزیها
کممیشود.دسترسیبهسموم،اسلحه،قرصو...باید
کم شود اگر کسی بخواهد خودکشی کند دسترسی
بهوسایلخودکشینداشتهباشد،تابروددنبالبگردد،
زمان میبرد و هیجان کاهش پیدا میکند .نکته
بعدی آموزش مهارتهای زندگی است .به خصوص
مهارتهایحلمسئله،تصمیمگیری،کنترلهیجان
و ...که از سنین مهدکودک و ابتدایی باید شروع شود.
درمان کسانی که اقدام به خودکشی میکنند
هم بسیار پراهمیت است .افزایش نشاط در جامعه،
افزایش امید ،بهبود وضعیت اقتصادی ،رفع بیکاری و
پیشگیری از اعتیاد هم در این مورد خیلی مؤثر است.
پیشگیری از مصرف الکل هم نقش دارد.
 در یک خانواده فردی از خودکشی
حرف میزند و اقدام به خودکشی هم دارد ،این
خانوادهچهبایدبکنند.
اولین کار کمک حرفهای به این فرد است؛ جدی
گرفتن ،همدلی کردن ،صحبت کردن و گوش دادن.
اینکه به این فرد توجه بشود که او را درک کنند .حتما
باید او را به متخصص روانپزشک و روانشناس ارجاع
دهند .باید آموزشهای الزم را به او بدهند.
 وظیفه مدرسه و نهادهای اجتماعی
نیستکهاینافرادرابشناسند.
چرا باید اتفاق بیافتد .در دوره دانشآموزی
شناختبچههاییکهدرمعرضخطرهستندوظیفه
آموزش و پرورش است .دانشآموزانی که خجالتی،
کمرو،مضطربهستندویاکسانیکهافتتحصیلی
دارند ،بچههایی که طرد میشوند و گوشهگیر و یا
بیش فعال هستند باید شناسایی شوند .شناخت این
افراد خیلی به درمان کمک میکند .یک بخشی هم
رسانههانقشکلیدیدارند.درفیلمهابایدشیوههای
درست کنترل هیجان آموزش داده شود .مساجد و
ائمهجمعههمنقشدارد.

تن من چ ه کار دارد بیتو؟
جان در ِ

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

ج علیرضا شهبا
مهندس حا 
روز پنجشــنبه  98/02/26بر ســر آرامــگاه ابدیش
واقــع در جــوار امامــزاده علــی(ع) گــرد هــم میآییــم
و بــا قرائــت فاتحــه روح آن عزیــز از دســت رفتــه را
شــاد میکنیــم .حضــور شــما ســروران گرامــی را ارج
مینهیــم.

ساعت حرکت  17از مقابل منزل پدر آن مرحوم

خانواده

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
استانبولی
بـــزقــورمه

 17/000ت
 16/000ت
 13/000ت
 10/000ت
 10/000ت
 17/000ت
 15/000ت
 15/000ت
 17/000ت
 9/000ت
 11/000ت

شام:
پیتزا مخصوص یک و تک
ساندویچ کباب یک و تک
کباب کوبیده هر سیخ

 22/000ت
 11/000ت
 6/500ت

با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  12/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  9/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  14/000ت
با برنج هندی  14/000ت

«کیفیت»
رمز مانداگری ماست

