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داماد جوان توسط برادر
زن از پای درآمد
گ�روه حوادث نگارس�تان  :روز پنجش��نبه و در
حالی ک��ه خبرهای ح��وادث را دنب��ال می کردیم
مطلع ش��دیم همان روز در محمودآباد سادات و در
ی��ک خانواده افغان ب��رادر زن نوجوان با ضربه چاقو
ش��وهرخواهرش را به قتل رسانده است .به گزارش
خبرنگار س��رویس حوادث نگارستان این حادثه در
پی اخت�لاف خانوادگی میان این دو رخ داده و طی
آن نوجوان  16س��اله افغان پس از مشاجره با داماد

این هفته در سیرجان صورت گرفت

توقیف کارگاه خانگی تولید مشروب
کشف  15میلیارد ریال کاالی قاچاق در محیاشهر

| عکس تزئینی است |

گروه حوادث :از س��وی مأموران پلیس امنیت
عمومی هفته گذش��ته یک کارگاه خانگی تولید
مش��روب توقیف و مش��روبات تولید شده ضبط
شد .دادس��تان سیرجان با اعالم این خبر افزود:
مأموران پلیس با هماهنگ��ی قضایی وارد محل
یاد شده در بلوار قاآنی شدند و بیش از چهارصد
لیتر مشروب را به همراه وسایل تهیه آن توقیف
کردند .همچنین در یکی از روس��تاهای ش��مال
س��یرجان ازیک متهم که اقدام به تهیه و توزیع
مشروبات الکلی می کرد  17لیتر مشروب ضبط
شد.
این خبر همچنین حاکی است از فروشگاهی در
محیاشهر  21قلم کاالی قاچاق کشف و توقیف
ش��د .همچنین توس��ط مأموران پلیس در حین
بازرسی جاده ای یکدستگاه پژو پارس در مسیر
جاده س��یرجان بافت را که به ایس��ت مأموران
توجه نکرده بود تعقیب و ب��ا تیراندازی متوقف

کرده و مقادیر زیادی نوش��یدنی های خارجی از
آن کش��ف نمودند .پرونده کاالهای کشف شده
جه��ت رس��یدگی تحویل مراجع قضایی ش��ده
است.

حوادث

پلیسراه شهرستان سیرجان

قتل در خانواده افغان به علت اختالفات خانوادگی:

جوان شان او را از ناحیه سر هدف یک ضربه شدید
چاق��و ق��رار داد و از پای درآورد ..ای��ن خبر حاکی
اس��ت داماد  30ساله که به شدت مصدوم شده بود
پس از انتقال به بیمارس��تان جانش را از دست داد.
به گ��زارش خبرنگار حوادث نگارس��تان این حادثه
درست در روزی اتفاق افتاد که دومین فرزند مقتول
از مادر متولد ش��ده بود .خبرنگار ما می افزاید :پس
از وقوع این قتل مأموران انتظامی و قضایی از محل
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به بهانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی

از ناهنجاری تا آسیب اجتماعی

وقوع حادثه بازدید و اقدامات خود را برای شناسایی
و بازداشت قاتل آغاز کردند .تالش خبرنگار ما برای

اط�لاع از جزییات بیش��تر حادثه و انگی��زه قتل تا
لحظه چاپ خبر نتیجه ای نداشت.

روز پنجشنبه اتفاق افتاد

پلمب انبار با  5هزار
پوشکبچه
گ�روه حوادث :دادس��تان س��یرجان از توقیف
انبارهای احتکار  5هزار پوشک بچه روز پنجشنبه
در س��یرجان خبر داد و گفت :این پوشک ها در
مارک ه��ای مختل��ف از  4-3انبارمتعلق به یک
نفر که دپو ش��ده بود با کوش��ش مام��وران اداره
اطالعات شناس��ایی  ،کش��ف و پلمب ش��د .وی
افزود :پوشک های کشف ش��ده با قیمت تعیین
ش��ده اوایل همین هفته میان شهروندان توزیع
می ش��ود .قاضی نیک ورز اف��زود :هنوز مکان و
مح��ل توزیع آن مش��خص نیس��ت و به محض
مش��خص شدن مکان و ش��رایط توزیع به اطالع
عمومی خواهد رس��ید .اعالم و بر اساس قیمت
مص��رف کنن��ده روی آن به همش��هریان عرضه
خواهد ش��د .دادس��تان س��یرجان ضمن هشدار
ب��ه محتکران کااله��ا اعالم کرد ب��ا دقت اوضاع
شهرس��تان رصد و با هر گون��ه احتکار کاالهای
مورد نیاز مردم به شدت برخورد خواهد شد.
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گروه حوادث :خودکش��ی اقدامی اس��ت عمدی و منجر به مرگ که امروزه از
نابهنجاری به آس��یب اجتماعی تبدیل ش��ده اس��ت .تبعات به جامانده از این
پدیده باعث میش��ود که واژهی آس��یب اجتماعی برای آن بهکاربرده ش��ود.
درس��ت اس��ت که آمار اعتیاد یا طالق بهعنوان آسیبهای اجتماعی به مراتب
بیش��تر از خودکشی است اما آنچه خودکشی را به مسئله مهمتری تبدیل می
کند اثرات بهجای مانده از خودکش��یهای فردی است و فرد واحد یک جامعه
اس��ت  .جامعهی ایران جزو کش��ورهای مسئلهدار خودکش��ی نیست اما نباید
عدم بیان رقم خودکش��ی را علتی برای عدم وجود خودکش��ی در کش��ورمان
دانس��ت به نظر می آید عدم وجود آمار دقیق خودکش��ی این اس��ت که فقط
خودکش��یهای منجر به م��رگ بهعنوان آمار اصلی عنوان میش��ود نه آمار
اقدام به خودکش��ی .خودکشی که فرجام دارد قابلدرمان نیست؛ اما برای رخ
ندادن خودکش��ی میتوان با آموزش نحوه سالم نگهداشتن روان افراد مستعد
این آس��یب اجتماعی از میزان آن کم و جلوگیری ش��ود .اگر چه کارشناسان
در رس��انهها در مورد خودکش��ی بهتر است صحبت نکنند اما الزم است عالئم
خودکش��ی اطالعرس��انی گردد تا خانوادهها آگاهی پیدا کنند که اگر یکی از
اعضا درباره مرگ وزندگی صحبت کرد ،از دوس��تان و اطرافیانش کنارهگیری
نمود ،نسبت به فعالیتهای روزمره بیتوجه شد،تغییر در کارکرد فرد مشاهده
شد ،رفتارهایش تغییر کرد و یا اقدام به بخشش وسایل موردعالقهی خود به
دیگران نمود و یا حتی با پرس��ش س��ؤاالتی مانند اگر من بمیرم چه میشود
ای��ن ها عالئمی از وجود افس��ردگی اس��ت و فرد میتواند در ح��ال تفکر به
خودکش��ی باشد و باید مورد مراقبت و حمایت از س��مت خانواده قرار بگیرد.
عالوه بر این ما باید جامعه را با صدای مش��اور و اورژانس اجتماعی با ش��ماره
 123آش��نا کنی��م .این حداقل موردی اس��ت که می ت��وان از این طریق به
کنت��رل این آس��یب اجتماعی پرداخ��ت .اگر چه همکاری نک��ردن خانوادهها
دردادن اطالعات دقیق بهمنظور حفظ حرمت و آبروی خانواده با پژوهش��گران
و مددکاران اورژانس اجتماعی روند یافتن علل اصلی خودکش��ی را در جامعه
با مش��کل مواجه میکند اما به ه��ر روی اورژانس اجتماعی که برای کنترل و
کاهش چنین آسیب ها و آسیب های اجتماعی مشابه تشکیل شده در صورت
همکاری خانواده های مبتال می تواند در این زمینه موثر باش��د .از نکات دیگر
در امر پیش��گیری دورنگه داش��تن ابزار خودکشی از دس��ترس افراد مستعد و
دارای سابقهی افس��ردگی است .در استان ما به دلیل اشتغال اغلب خانوادهها
به کش��اورزی ،برخی س��موم و آفتکشها در منازل موجود است لذا عاقالنه
اس��ت که این موارد را از دسترس افراد مس��تعد خارج کنیم .بهجز این نکات
بحث زیرس��اختهای اقتصادی و فراهم کردن ش��رایط کار و اشتغال نیز برای
جوانان موضوع مهمی اس��ت  .در حال حاضر سادهترین راه کاهش آسیبهای
اجتماع��ی مانند اعتیاد و خودکش��ی هرچند اقدامات فرهنگی و آموزش��ی و
ریش��های میباشد اما با شرایط موجود و شیوهی مدیریت در جامعه اصالحات
اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی زودتر کمک میکند تا بتوان نرخ آس��یبهای
اجتماعی را کاهش داد.

