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بایدها و نبایدها

پیشگیریازخودکشی
در سال های اخیر افزایش خودکشی و مشکالت
اجتماعی دیگر ناشی از آن سبب شده تا ضرورت
برنامه ریزی و پیشگیری از خودکشی بیش از پیش
احساس شود و در عرصه های مختلف گام هایی در
زمینه پیشگیری از خودکشی برداشته شود .از جمله
علل خودکشی مسئله ارتباط سرمایه اجتماعی و
خودکشی است .سرمایه اجتماعی دارای دو رکن
اعتماد و ارتباط است بنابراین در زمینه تقویت و تحکیم
سرمایه اجتماعی باید دو رکن اعتماد اجتماعی و شبکه
روابط اجتماعی لحاظ شود که در این زمینه می توان
راهکارهایی پیشنهاد کرد از جمله انجام امور زیربنایی
در مناطق محروم مانند ساخت پارک ها ،تفریحگاه
ها ،کارخانجات و  ،...تقویت و گسترش نهادها و
تشکل های مدنی از جمله صنفی ،ورزشی ،تفریحی،
اجتماعی ،اقتصادی و  ...که می تواند سبب تقویت
روابط افراد شود و استحکام و ثبات خانواده که در
ایجاد سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی
از جمله خودکشی نقش موثری دارد را تقویت کند.
خودآگاهی به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت
خویشتنونیزشناساییخواستهها،نیازهاواحساسات
خویشتن است و در این مهارت فرد می آموزد که چه
شرایط و موقعیت هایی فشارآور است .آگاه نبودن از
خصلت ها و استعدادهای خویش می تواند سرچشمه
تعارض ها و شکست اصلی زندگی انسان باشد بنابراین
باید فرد را یاری کرد تا ویژگی اصلی شخصیت و نقاط
اصلی قوت و ضعف شخصیت خود را بشناسد و فشارها
و دلهره های خود را تشخیص دهد .شناخت هیجان
ها و تاثیر آن ها بر رفتار و همچنین فراگیری نحوه اداره
هیجان های شدید و مشکل آفرین نظیر خشم ،مهارت
مقابله با هیجان نامیده می شود .در این مهارت فرد
روش های مقابله با فشارهای محیطی و روانی را می
آموزد .پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز ،روش های
صحیح تخلیه هیجان خشم و کنترل محرک های
درونی برای ارتقای رفتارهای سالم و مفید اجتماعی
نیز زیرگروه مهارت مقابله با هیجان است.

• •پیشگیری فرهنگی و اجتماعی نیز شامل
موارد زیر است

جلوگیری از ازدواج های تحمیلی و ناخواسته و
جلوگیری از ازدواج زوجین با اختالف سنی زیاد.
پر کردن اوقات فراغت عمومی با استفاده از برنامه
های مناسب.باال بردن سالمت روانی افراد جامعه و
ارائه الگو و راهکار برای کاهش بیماری ها و اختالالت
روانی مانند اضطراب ،افسردگی و ایجاد مشاوره های
فعال تلفنی با داشتن مشاورانی مجرب و متخصص و
در دسترس بودن مشاوران و مراکز مشاوره ای.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

علیرضا رضایی-جثه الغر اندامی داشت ،سن و
سالش زیاد نشان نمی داد ،هنوز از داستان زندگی
اش چیزی نگفته بود که خواست بنویسیم مواد
مخدر آبرو را می برد و جان آدمی را می گیرد20 .
سال از خدا عمر گرفته و در یک خانواده روستایی
قد کشیده است و مثل بسیاری از هم سن و سال
های خود در روستای محل سکونتش در کنار
درس خواندن کارهای روزمره خانه را انجام می
داد .پدرش در روزهای آخر عمر با بیماری صعب
العالجی دست و پنجه نرم می کرد که عمه فاطمه،
نسخه استفاده از مواد مخدر را برای او تجویز کرد و
پدر چند صباحی دارایی خود را برای نجات از درد
در اختیار خواهرش گذاشت و به نوعی همه را دود
کرد تا این که از دنیا رفت .فاطمه ،سرش را پایین
انداخت و با صدای آرامی گفت :از زمانی که پدرم
از دنیا رفت بدبختی های من و مادرم شروع شد.

آژیر

واژگونی مینی بوس22
مجروحبرجاگذاشت
رضایی – حقانی  -واژگونی یک دستگاه مینی
بوس در کیلومتر  10محور قاین به بیرجند 22
نفر را روانه بیمارستان کرد .رئیس پلیس راه
فرماندهی انتظامی استان به خبرنگار ما گفت:
ساعت  7:20روز گذشته یک دستگاه مینی
بوس از روستای کالته سری به سمت قاین در
حرکت بود که در تقاطع محمد آباد علم به قاین
صندلی راننده دچار حریق شد و پس از ترمز توسط

حوادث
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نسخهایکهعمهامپیچید

آن سال حتی در امتحان های خرداد شرکت نکردم
مدام گریه می کردم و آدم گوشه گیری شده بودم
تا این که عمه ام باز نسخه ای که برای پدرم تجویز
کرده بود به من هم پیشنهاد داد .ابتدا قبول نکردم
چون از مادرم می ترسیدم اما او دست بردار نبود و
وقتی مادرم برای کار در زمین های اهالی روستا از
خانه بیرون می رفت مرا به منزل خودش می برد،
ابتدا هفته ای دو بار مصرف می کردم اما تا چشم
باز کردم در منجالب مواد مخدر صنعتی از نوع
کریستال گرفتار شده بودم .او که دندان های جلوی
دهانش را با استعمال مواد مخدر از دست داده است
ادامه داد :عمه ام مرا بدبخت کرد ،اعتیادم به حدی
رسیده بود که از جیب مادر ،برادر و اقوام پول بر می
داشتم تا مواد تهیه کنم .یک روز که در حمام در حال
استفاده مواد مخدر بودم مادرم متوجه شد و مرا به
باد کتک گرفت و اقرار کردم که دو سال است در

راننده ،خودرو واژگون شد و به پرتگاه کنار جاده
سقوط کرد .سرهنگ«حسین رضایی» افزود :در
این سانحه رانندگی 21 ،مسافر و راننده مینی
بوس مصدوم شدند که توسط تیم های امداد به
بیمارستان شهدای قاین انتقال یافتند .وی ادامه
داد :حال عمومی راننده  45ساله و خانمی 80
ساله وخیم است .وی اظهار کرد :یکی از عوامل
مهم این حادثه ایجاد حریق در قسمت باتری های
خودرو بود و تعدادی اسپری براق کننده درکنار
باتری ها مشاهده شد که با اتصال به کلیپ های
باتری سبب آتش گرفتن صندلی راننده شد که او
با مشاهده آتش از زیر صندلی قصد متوقف کردن
مینی بوس را داشت که خودرو واژگون شد و به

خانه عمه ،مصرف مواد مخدر را شروع کرده ام .با
شنیدن این موضوع مادرم ،راهی خانم عمه ام شد
تا از او دراین باره بپرسد که در جواب مادرم گفت:
برادر زاده ام معتاد نشده و می تواند به آسانی ترک
کند و با چرب زبانی مادرم را خام کرد .مادرم سر
کار می رفت و من روزی  20هزار تومان را دود می
کردم .یک روز که برای تهیه مواد مخدر به خانه
عمه ام رفتم با صحنه ای مواجه شدم که فکر
کردم خواب می بینم ،وقتی در اتاق را باز
کردم دیدم مادرم رو به روی عمه نشسته
است و مواد مصرف می کند .مدت
زیادی نگذشت که این رفت و
آمدها عادی شد و سه نفره،
مواد مخدر مصرف می کردیم!
فاطمه ادامه داد :تا چشم باز
کردیم از دار دنیا فقط یک

پرتگاه کنار جاده سقوط کرد .سرهنگ«حسین
رضایی» ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه را
علت حادثه اعالم کرد .وی از رانندگان وسایل
نقلیه سنگین خواست از قرار دادن اسپری های
رنگ ،خوش بو کننده و براق کننده در کنار منبع
انرژی خودروها یا در محل هایی که در معرض
تابش نور خورشید است خودداری کنند .وی
استفاده از کمربند ایمنی را برای سرنشینان
خودروها یکی از الزامات دانست و افزود :چنان
چه در این حادثه استفاده از کمربند ایمنی رعایت
می شد شاید هیچ مصدومی نداشتیم یا درصد
مصدومیت ها کم می بود.

 101کیلوگرم تریاک در جاساز
پژو

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 101
کیلوگرمتریاکدرسرایانخبرداد.سرهنگ«سعید
دادگر» افزود :مأموران انتظامی سرایان هنگام
كنترل محورهای عبوری به یك دستگاه پژو 405
مشكوك شدند و در بازرسی از آن  101كیلو گرم
تریاك كشف کردند و سه متهم به مراجع قضایی
معرفیشدند.فرماندهانتظامیقایناتنیزازکشف
650گرم هروئین در این شهرستان خبر داد .به
گفته سرهنگ « واعظی»مأموران ایست و بازرسی
قایندربازرسیازیکاتوبوساینمقدارموادمخدر
را به دست آوردند که در این رابطه خودرو توقیف و
متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

سیاه،سفید،خاکستری

موکت و چراغ و مقداری لوازم کهنه برایمان مانده
بود چون برای تامین هزینه مواد مخدر همه وسایل
را کم کم فروخته بودیم ،از طرفی هم توان کار
نداشتیم و در روستا تابلو شده بودیم تا این که حرف
های اهالی به گوش دو برادرم رسید و آن ها من
و مادرم را به بیرجند آوردند و با کمک
شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر و مرکز آتیه روشن  67روز
است که پاکی را تجربه می کنم .او
از آرزوهایش این طور می گوید:
دوست دارم ادامه تحصیل بدهم
اما هنوز آن اعتماد نیست و همه
فامیل من و مادرم را به چشم
معتاد می بینند و امیدوارم
نگاه بد اطرافیان از من و
مادرم برداشته شود.

پلمب 2انبار 6میلیاردریالی
احتکارکاال

فرمانده انتظامی استان از کشف شش میلیارد
ریال کاالی احتکار شده در بیرجند خبر داد.
به گفته سردار «شجاع» مأموران پلیس آگاهی
استان از اخباری مبنی بر احتكار انواع کاالهای
مورد نیاز مردم در دو انبار صنفی واقع در بیرجند
مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به طور ویژه در
دستور كار خود قرار دادند .وی افزود :با هماهنگی
مقام قضایی و با حضور نمایندگان پلیس آگاهی،
ماموران اماكن ،تعزیرات حكومتی و نماینده
صنعت،معدنوتجارتازانبارهایموردنظربازدید
بهعملآمدودرنتیجهآن 50تنبرنجخارجیو10
تن شكر به ارزش شش میلیارد ریال كه به صورت
احتكار بدون فاکتور خرید و فروش بود كشف شد.
وی افزود :در این رابطه دو واحد صنفی متخلف
پلمبشدودومتهمبهمراجعقضاییمعرفیشدند.

زندگی دخترم را خراب کردم

سه سال پیش پسر برادرم به خواستگاری دخترم
شیوا آمد .من و همسرم با وجود بی میلی باطنی
شیوا ،با این ازدواج موافق بودیم .او می گفت
عالقهای به پسر دایی ندارم ولی من به حرفهایش
توجهی نداشتم و به او می گفتم دختر ،عشق و عالقه
بعد از ازدواج بهوجود میآید .خالصه بعد از کلی
دعوا و جنجال ،دخترم را به عقد پسر برادرم درآوردم
و پس از مدت کوتاهی با هم عروسی کردند و زیر
یک سقف رفتند.آنها از همان اول با هم اختالف
ن بار شیوا قهرکرد و به خانه
داشتند؛طوریکه چندی 
ما آمد ،اما هربار با ریشسفیدی بزرگ ترها دوباره
به خانه اش بر میگشت .حامد که از دست کارهای
شیوا کالفه شده بود پیش من میآمد و از همسرش
گالیه و شکایت میکرد و میگفت :دختر شما
حواسش به زندگیاش نیست و من مطمئن هستم او
شخص دیگری را دوست دارد .رفتار مشکوک دارد و
بر سر هر موضوعی توهین و فحاشی میکند اما من
و همسرم او را دلداری می دادیم که شیوا کمسن و
سال و بیتجربه است و بهمرور زمان خوب خواهد
شد .یکشب که شام را آماده میکردم ،زنگ در به
صدا در آمد .وقتی در را باز کردم ،حامد سراسیمه
وارد خانه شد و گفت :شیوا گمشده است و از صبح
هیچ خبری از او ندارم و گوشی همراهش خاموش
است و دوستانش هم اطالعی از او ندارند .حامد را
آرام کردم و با او به خانه شان رفتیم و تا صبح منتظر
شدیم ولی خبری از شیوا نشد ،به پلیس هم اطالع
دادیم 10 .روز می گذشت اما خبری از او نداشتیم
تا این که حامد تماس گرفت و گفت شیوا برگشته
است و تا چند دقیقه دیگر او را به خانه شما میآورم.
وقتی شیوا را دیدم ،حالت روحی و روانی خوبی
نداشت و هرچه از او سؤال کردیم که در این مدت
کجا بود ،حرف نمیزد تا این که پدرش او را به باد
کتک گرفت و دخترم از ترس لب باز کرد و گفت :چند
ماه پیش در یکی از شبکههای اجتماعی با پسری به
نام بهروز آشنا شدم و با وعده های او تصمیم به فرار
گرفتم .اوگفت هر چقدر پول و طال داری با خودت
بیاور تا با هم جایی برویم که هیچ کسی دستش به ما
نرسد .من هم طال و جواهرهایم را با پساندازی که
در بانک داشتم برداشتم و به محل قرار رفتم .در این
 10روز چند شهر را با هم گشتیم و شبها در چادر
میخوابیدیم تا این که یک روز از خواب بیدار شدم و
دیدم بهروز طالها و پول ها را برداشته و مرا در چادر
رها کرده است .حامد بعد از شنیدن حرفهای شیوا
گفت که دیگر حاضر نیست به زندگی با او ادامه
دهد .من به او حق میدهم و خودم را مقصر این
اتفاق میدانم؛ چون ازدواج حامد و شیوا بهدلیل
اصرارهای بیجای من شکلگرفته بود و باعث شدم
زندگی دخترم و آینده اش خراب شود.

