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حوادث

دزد فراموشکار در دام پلیس تهران

بخش اجتماعی -کشف رسید بانک در خانه مالباخته و بررسی
آن ماموران را به دزد فراموشکار رساند.
به گزارش میزان ،روز یکشنبه مرد جوانی با مراجعه به کالنتری
قلهک در شکایتی مدعی شد سارق یا سارقانی با ورود به منزلش
مقدار زیادی پول ،طال ،لپ تاب و یک ساعت گران قیمت را به
سرقت برده اند .با اعالم این شکایت بالفاصله به دستور رئیس
کالنتری ،تیم تجسس در محل سرقت حاضر شد.
بررسیهای اولیه ماموران نشان میداد سارق یا سارقین با تخریب
در بالکن طبقه اول وارد خانه مالباخته شده و پس از سرقت از
طریق بالکن متواری شده اند .در ادامه تجسس و بررسی محل
سرقت ،ماموران متوجه وجود رسید دستگاه کارتخوان روی فرش
اتاق خواب شدند .صاحبخانه وقتی با برگه رسید دستگاه کارتخوان
روبرو شد اعالم کرد که این رسید متعلق به او نیست .ماموران که
با پیدا کردن این رسید احتمال میدادند ،رسید متعلق به سارق یا
سارقان باشد ،تحقیقات خود را روی این موضوع متمرکز کردند.
سرانجام پس از تحقیقات و استعالم مشخص شد برگ تراکنش
بانکی ،متعلق به دستگاه کارتخوان یک سوپر مارکت در محله
تهرانپارس است .با شناسایی این مغازه ،ماموران کالنتری به صورت
نامحسوس تحقیقات خود را ادامه دادند تا سرانجام هویت صاحب
حساب به نام «الف .ر» شناسایی شد .با شناسایی هویت «الف.
ر» ،ماموران با بررسی سوابق کیفری او متوجه شدند او دارای
چند سابقه کیفری به اتهام سرقت منزل است .ماموران که از وقوع
سرقت از سوی این دزد سابقه دار مطمئن شده بودند ،با کسب
دستور قضایی تحقیقات را برای دستگیری متهم آغاز کردند.
سرانجام روز چهارشنبه ماموران کالنتری قلهک با شناسایی پاتوق
متهم و اطمینان از حضور او در این پاتوق در شرق تهران ،موفق
شدند متهم جوان را دستگیر و به کالنتری منتقل کنند.
سرهنگ دوم ضرغام آذین رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک با اعالم این
خبر گفت :متهم پس از انتقال به کالنتری منکر هرگونه سرقت
بود و ادعا کرد اصال نمیداند محله اختیاریه کجا است .در حالیکه
تحقیقات برای رمزگشایی از این پرونده ادامه داشت مالباخته پس
از حضور در کالنتری و مواجه شدن با متهم ،ساعت مچی سرقت
شده از خانه اش را روی دست سارق مشاهده کرد .سرانجام سارق
جوان که متوجه شده بود نمیتواند منکر سرقت شود ،به سرقت
از خانه خیابان اختیاریه اعتراف و دوستش را به عنوان همدستش
در این سرقت معرفی کرد .رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک اضافه
کرد :با توجه به سوابق متهم و وقوع سرقت منزل در محدوده،
متهم برای شناسایی سایر جرایمش در اختیار ماموران پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت .همچنین تحقیقات برای دستگیری
همدست متهم ادامه دارد.

مرد  46ساله جسد پدرش را
تکه تکه کرد

بخش اجتماعی -رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت :راز پسر
جوان که پدرش را به قتل رسانده و جسدش را مثله کرده بود
هنگام انتقال جسد فاش شد .به گزارش میزان ،سرهنگ رضا بستو
در تشریح این خبر گفت :شب گذشته وقوع قتل در محله پاسداران
به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم شد که بالفاصله ماموران
کالنتری  ۱۰۲پاسداران در محل جنایت در یک خانه قدیمی حاضر
شدند .در جریان تحقیقات مشخص شد روز دوشنبه پسربزرگ
خانواده که به مواد مخدر اعتیاد دارد از پدر  ۶۶ساله اش که وی نیز
معتاد و سابقه دار بود ،درخواست پول میکند که با مخالفت وی
روبرو میشود .در ادامه براساس گفتههای متهم ،پدرش با شمشیر
به وی حمله میکند که او نیز چاقویی برداشته و ضربهای به قلب
پدر خود وارد میکند .متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت ،جسد
پدرش را در زیر زمین خانه مثله و مخفی میکند که شامگاه پنج
شنبه هنگام انتقال جسد ،برادرش متوجه ماجرا شده و راز قتل
فاش میشود .پس از کشف قطعات جسد و اعترافات متهم ۴۶
ساله ،او با دستور قضایی بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل شد.

«محمد بلک» دستگیر شد

بخش اجتماعی -رییس کالنتری  ۱۴۷گلبرگ گفت :شب
گذشته اهالی تهرانپارس از تخریب چند خودرو از سوی شرور
معروف محله خبر دادند و بالفاصله ماموران وارد عملیات شدند.
به گزارش مهر ،سرهنگ سعید اعال قلی پور گفت :شب گذشته
اهالی خیابان بهار تهرانپارس از تخریب چند خودرو از سوی شرور
معروف محله و همدستش در چهارراه تیرانداز خبر دادند .بالفاصله
با توجه به حساسیت موضوع رئیس کالنتری در محل حاضر و
مشخص شد دو پسر جوان در حال تخریب خودروهای پارک شده
در کنار چهارراه تیر انداز هستند.
وی ادامه داد :با حضور تیم های کالنتری دو پسر جوان با موتور
سیکلت اپاچی از محل فرار کردند که ماموران به تعقیب آنها
پرداختد .در میانه راه ترک نشین موتور سیکلت از موتور پیاده و
در جوی خیابان مخفی شد .ماموران که متوجه شدند متهم شرور
معروف «محمد» معروف به «محمد بلک» است ،به جستجو در
جوی آب پرداختند که پسر جوان از داخل جوی خارج و وارد
خانه یکی از اهالی شد .ماموران که متوجه خطرات موجود شدند،
با حفظ احتیاط به تعقیب او پرداخته و پس از اینکه شرور محله
تهرانپارس از داخل چندین خانه فرار کرد ،سرانجام او را در خیابان
بهار دستگیر کردند .سرهنگ اعال قلی پور اضافه کرد :در ادامه تیم
دیگری از ماموران که به دنبال پسر موتور سوار بودند ،موفق شدند
در اتوبان باقری پس از اخطارهای متوالی ،با شلیک گلوله به سمت
الستیک موتور سیکلت متهم را متوقف و دستگیر کنند .وی گفت:
با انتقال دو متهم به کالنتری  ۱۴۷گلبرگ مشخص شد متهم
اصلی محمد ،یکی از اراذل و اوباش معروف منطقه است که با
استفاده از قمه اقدام به تخریب هفت خودرو از نوع پژو ،ام وی ام
و پراید کرده است .همچنین در بازرسی بدنی متهم مشخص شد
او روی پلک های خود اسامی دو برادرش را خالکوبی کرده است.
سرهنگ دوم سعید اعال قلی پور رئیس کالنتری  ۱۴۷گلبرگ با
اعالم این خبر گفت :متهمان برای رسیدگی به پرونده شان تحویل
پلیس امنیت شدند.

{اجتماعی}
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مهمترین آسیبهایی که در بین دانش آموزان وجود دارد

دنیاهای موازی؛ مدرسه و اجتماع
بخش اجتماعی -در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور رحمانی
فضلی ،معصومه ابتکار و بسیاری از مسئولین حوزه اجتماعی برگزار شد ،مقرر شد
که دستگاههای عضو در کلیه فعالیتهای خود پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
در بین کودکان و نوجوانان را اولویت دهند.
همچنین مقرر شد کمیته ملی پیشگیری ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
دانش آموزان به عنوان یکی از کمیتههای تخصصی شورای اجتماعی کشور با
مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود.
قرار است طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس
از سال تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹اجرا شود.
اما علت بروز آسیبهای اجتماعی در مدارس چیست و آیا آموزش
و پرورش میتواند از عهده مسئولیتی که به آن سپرده شده برآید؟
زهرا وکیل در گفتگو با فرارو مهمترین آسیبها در مدارس را
موارد زیر میداند:
بحرانهای دوره بلوغ و نبود مشاوران متخصص برای راهنمایی
دانش آموزان ،عدم آگاهی از رشتههای تحصیلی و مشاغل در
انتخاب رشته ،عدم تطبیق محتوا و شیوه آموزشی با نیازهای
جامعه ،سنجش نادرست که در سرشاخه آن غول کنکور خوابیده
است و نهایتا مشکالت کالن اقتصادی که از متوسطه دوم دامنگیر
دانشآموزان میشود.
این جامعه شناس و معلم با انتقاد از برنامههای مقطعی و موقت
از سوی وزارتخانههای مرتبط با مسائل جوانان و نوجوانان حل
مسائل دانش آموزان را نیازمند نگاهی جدی و برنامهای مستمر
میداند.
به اعتقاد او آموزش و پرورش با توجه به مسئولیتهای متعدد
و بودجه ناکافی نمیتواند به تنهایی در پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی موفق باشد و جای خالی وزارت فرهنگ و ارشاد و
همچنین وزارت ورزش و جوانان در مسائل دانش آموزان احساس
میشود.
متن گفتگوی زهرا وکیل با فرارو را در ادامه میخوانید:
شما مهمترین آسیبهایی که در بین دانش آموزان
وجود دارد را چه مواردی میدانید؟
یکی از مشکالتی که ما در بین دانش آموزان متوسطه میبینیم
عدم آگاهی از رشتههای تحصیلی و سردرگرمی برای انتخاب
شغل آینده است .این سردرگرمی موجب نا امیدی در دانش آموزان میشود.
همچنین خانوادهها دانش آموزان را برخالف عالقه خود آنها وادار به تحصیل
در رشتههای پرطرفداری مثل پزشکی و مهندسی میکنند .در ابتدای امر عالقه
و اصرار به تحصیل در این دو رشته محل سوأل و چالش بود برای ما اما به نظر
میرسد از جمله عوامل اصرار و پافشاری ،ابهام آینده دانشآموز در رشتههای
دیگر است.
در مدارس هم سازوکار و مشاوران زبدهای برای راهنمایی در انتخاب رشته
تحصیلی و شغل وجود ندارد .این موارد زمینه ساز ناامیدی ،سردرگرمی و بسیاری
از آسیبها در بین دانش آموزان میشود.
در کنار اینها مسائل اقتصادی و درآمدی هم مطرح میشود .در مقطع متوسطه
دوم هر چه به کنکور نزدیکتر میشویم ،چالش اساسی بچههایی که از
خانوادههای متوسط به پایین هستند ،تامین هزینههای خانواده و تامین هزینههای
آینده خودشان میشود؛ و وقتی که میبینند درس آنها را به جایی نمیرساند یا
آنقدر دیر بازده است که آنها به عنوان خانواده متوسط به پایین نمیتوانند روی
تحصیالت برای بازگشت سرمایه حساب بکنند مجبور به ترک تحصیل میشوند.
من در حوزه آموزش و پرورش آسیب جدی را این مسائل میبینم و در عین حال
بحث بلوغ هم خیلی بحث یتیمی است؛ چه درحوزه آموزش و پرورش چه در سایر
نهادها پاسخ بهسامان و سازمان یافتهای برای بلوغ نداریم.
بچهها سرشار از سوال و مساله هستند که غالبا به این سواالت در ارگانهای ناموجه
و غیررسمی پاسخ داده میشود ،زیرا در سازمانهای رسمی هیچ نوع پاسخی
برایش وجود ندارد چه برسد به پاسخ منطقی.
مقوالت مختلفی وجود دارد که بچهها در این سن با آن مواجه هستند .مدارس
مذهبی به نحوی با این موضوعات گالویز هستند مدارس غیرمذهبی هم به نحوی
دیگر.
ما به نهادهایی نیاز داریم که در آنها رابطه و آشنایی جنس دختر و پسر به شکل
رسمی و موجه آغاز بشود حاال این نهاد میتواند زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان
باشد یا آموزش و پرورش و یا در فرهنگسراها.
هر کدام از این نهادها به سهم خود میتوانند در این مساله مشارکت
داشته باشند .نوجوان ما با جنس مخالف خودش کجا قرار است آشنا
شود؟ کجا قرار است یک رابطه سالم شکل بگیرد؟ کجا قرار است همدیگر
را بشناسند؟
عمال این آشناییها یا به شکل غیر رسمی در مهمانیها ،پارتی ها ،مراکز خرید،
کافی شاپ ،پاساژها و  ..اتفاق میافتد یا در فضای دانشگاه .وقتی جوان وارد دانشگاه
میشود و تا این دوران نتوانسته است پاسخ موجهای به نیا ِز ارتباط سالم با جنس
مخالف خودش داشته باشد معلوم نیست بتواند در دانشگاه هم آن نیاز را به
خوبی پاسخ دهد .یعنی میتوان گفت ،دیگر آن بچه آسیب دیده است؛ و همچنان
سواالت و فضاهای متنوعی سر راه او وجود دارد و اجتماع هم مرجعی ندارد که
جوان به کمک آن به پاسخ پرسشهای خود و رشد و بالندگی برسد .البته مراجع
غیر رسمی و ناموجه تا دلتان بخواهد وجود دارد که مشکالت بسیاری را برای
جوان بوجود خواهد آورد.
از دیگر مسائل نوجوانان در آموزش و پرورش ،بی ارتباطی مباحث درسی با دنیایی
که بچهها در آن زندگی میکنند ،است و در نهایت بزرگترین آسیب یعنی کنکور
آسیب جدی را به محتوای کتب درسی وارد میکند.
من مطالعات اجتماعی تدریس میکنم و میبینم بخشی از کتاب در قالب
فعالیتهایی که مطرح میکند قصدش این است که زندگی را با محتوای درسی
که بچهها میخوانند پیوند بزند؛ اما محتوای درسی که ما میخوانیم تحت تاثیر
آزمونهای دو هفته یکبار و درنهایت آزمون بزرگ کنکور است و به شدت روی
نحوه آموزشی که من معلم دارم و نحوه یادگیری که دانش آموز قرار است داشته
باشد تاثیر گذار است.
ما موضوعی را در کالس مطرح میکنیم و بارها در موردش حرف میزنیم ،اما
دانشآموز وقتی کتاب را میبندد و پایش را از مدرسه بیرون میگذارد فکر میکند
آن دنیایی که در حال وارد شدن به آن است جای متفاوتی است است و محیطی
که در مدرسه زندگی میکند یک دنیای دیگر.
بسیاری از مسائلی که در مورد آسیبهای وارد شده به دانش آموزان مطرح
میشود به سنجش نادرست و کنکور برمی گردد.
زمانی که دانش آموزان میبینند باید همه چیز را حفظ کنند و دانش آنها با
پرسشهایی سنجیده میشود که خیلی از آنها از لحاظ استاندارد دچار مساله
است همین اتفاق میافتد که االن میبینیم .این مساله به یک چرخه آسیب زا
تبدیل شده و همینطور خودش را تشدید میکند.
کمیته ملی پیشگیری ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دانش
آموزان به آموزش و پرورش داده شده است .با توجه به تنوع آسیبهای
اجتماعی در مدارس از حوزه آموزش گرفته تا اعتیاد ،فرار از مدرسه،
مسائل بلوغ و  ...آیا آموزش و پرورش به تنهایی از عهده مدیریت آن بر

میآید؟
خیر ،نیاز است که سازمانهای دیگری کمک کنند ،اما چه میشود که نقش
آموزش و پرورش پررنگ میشود؟ برای آنکه در حال حاضر این سازمان تنها متولی
جوانان و نوجوانان و چه بسا کودکان ماست( .مقوله کودکان تاحدی جداست ،چون
کودک زمان بیشتری به خانواده نزدیک است و مجموعههایی مثل مهدهای کودک
هستند که که در حوزه کودکان فعالیت میکنند) .اما تنها متولی در حوزه نوجوانان
و جوانان -یعنی متوسطه اول و دوم -آموزش و پرورش است.

البته معضل بچهها در دوره متوسطه دوم به نوعی گم میشود ،چون مقوله کنکور
به شدت برایشان پررنگ میشود و مشکالت آنها با تاخیر در دانشگاه خودش را
نشان میدهد .اما در دوره اول تمام مسائل وجود دارد و غیر از وزارت آموزش و
پرورش مرجع دیگری نداریم .جای وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت ورزش و جوانان
در رسیدگی به مسائل دانش آموزان واقعا خالی است .این سازمانها باید برنامههای
مشخص و متوالی را مخصوص نوجوانان تعریف کنند .هرکدام از این وزارتخانهها
برنامهای مقطعی دارند ،اما برنامه ریزی باید مستمر و پایدار باشد.
در حال حاضر تنها متولی مسائل نوجوانان را آموزش و پرورش میدانم؛ که این
وزارتخانه هم عالوه بر مسئولیت سنگین ،بودجه قابل توجهی هم ندارد که بتواند

به مسائلی غیر از آموزش رسمی هم ورود کند.
آموزش و پرورش میگوید من خیلی هنر کنم این دانش آموزان را جذب کنم ،نگه
دارم و کمک کنم که درس هایشان را پشت سر هم پاس کنند و به سال باالتر
بروند که بازمانده از تحصیل و تکرار پایه نداشته باشم.
قطعا وزارت خانههای دیگر هم میتوانند این کار را بکنند و باید بکنند ،ولی در حال
حاضر متولی رسمی نوجوانهای ما آموزش و پرورش است.
به نظر شما در آسیبهای اجتماعی که بین دانش آموزان دیده میشود
مدرسه نقش زیادی داشته است یا آسیبهای وارده متاثر از
فضای کلی جامعه است؟ آیا مواردی مشاهده کرده اید که
بخاطر مشکالت تحصیلی و بلوغ که اشاره کردید ،دانش آموز
به سمت اعتیاد و  ..رفته باشد؟
من در مدرسهای که هستم به موردی برنخوردم ،ولی قطعا این مساائل
در مدارس هست .از تجربیات مختلفی که از معلمها میشنویم یا اینکه
در جامعه میبینیم ،کامال مشخص است.
بخشی زیادی از معضالت دانش آموزان فکری و روانی است که در سن
بلوغ برای بچهها بوجود میاید و در این سن یک جور حس بی پناهی
دارند و چون پاسخی برای نیازهایشان ندارند .حس نا امیدی دارند.
من حس نا امیدی را در دانش آموزان مناطق برخوردار و منطقه
متوسط شهری میبینم .مناطق غیر برخوردار هم حتما به شکل
دیگری و احتماال شدیدتر وجود دارد .این ناامیدی از آنجایی نشات
میگیرد که دانش آموز حس میکند جای او اینجا نیست ،به خودش
میگوید اینجایی که من نشستم ربطی به چیزی که در درون من
میگذرد ندارد.
پس بخشی از آسیبهای اجتماعی در این سن برمیگردد به محتوای
آموزشی و برنامهای که مدرسه دارد ،اما مسائل کالن اجتماعی هم
حتما در این مساله موثر است.
نمیتوانیم به شکل جداگانه بگوییم کدام سهم بیشتری دارد .نقش
مدرسه و اجتماع موضوعی است که جای تحقیق و بررسی دارد و
نمیشود در مورد آن یک نظر کلی داد.
به هرحال اگر ما زمینهای را فراهم کنیم که آینده دانش آموز برایش
مشخص و روشن باشد از ابهام در میاید و فردی امیدوار و با انگیزه
میشود .زیرا بخشی از ناامیدی افراد به دلیل عدم آگاهی و فضای مبهم
پیش روی اوست .بخش دیگری از نا امیدی هم به سالمت روان مربوط
میشود .سالمت روان ممکن است در دوره بلوغ در معرض تهدید
باشد .خیلی خوب است مدارس ما مشاورانی را داشته باشند که به شکل تخصصی
آموزش دیده باشند .نه اینکه صرفا یک دوره مشاوره دیده باشند یا با خواندن
چهارتا کتاب روانشناسی مشاور مدرسه شوند .گاهی در مدارس مذهبی میبینیم
کسانی را به عنوان مشاور مدرسه انتخاب میکنند که فقط اطالعات مذهبی دارند.
قطعا مذهب میتواند کمک کننده باشد ،اما نمیتواند جای روانشناسی را بگیرد.
در انتها بگویم که تمام آسیبهای اجتماعی را صد در صد نمیتوان به مدرسه
نسبت داد و کلیت فضای جامعه در مسائل دانش آموزان موثر است ،اما اینکه
چطور میتوانیم برای حل این مسائل گامی به جلو برداریم ،نیاز به تحقیق و
پژوهش دارد.

