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بررسی آموزش سالمت جنسی در کتابهای درسی ایران

درﯾﭽﻪ

افزایش جرائم خشن
در حاشیه تهران

 ۱۸+در مدارس

تعیین جایزه ۱/۵میلیونیورویی
برای کاهش آلودگی هوا

 مهر :رئیــس گروه مطالعات ســازمان پزشــکی
قانونــی گفــت :میــزان جرائــم خشــن در مناطق
حاشــیهای تهران در حال افزایش است و مراجعات
بســیاری در این خصوص وجــود دارد .دکتر محمد
قدیــرزاده درباره وضعیت پروندههــا و رجوع مردم
حواشی شهر تهران به مراکز پزشکی قانونی ،افزود:
متأســفانه بر اســاس مباحث و آمار موجود ،شاهد
این هســتیم که هر چه به حواشــی شــهرها بهویژه
تهران نزدیک میشویم ،شــاهد افزایش آمار جرائم
هســتیم .وی دربــاره نوع ایــن جرائــم ارتکابی در
حواشــی پایتخت ،اظهار کــرد :درحالحاضر ،میزان
جرائم خشــن در این مناطق در حال افزایش است و
مراجعات بسیاری در این خصوص وجود دارد .رئیس
گروه مطالعات و اعتیاد پزشــکی قانونی افزود :جرم
نزاع هم از این دسته از جرائم است که متأسفانه در
حواشــی شهر بیشــتر از مناطق دیگر وجود دارد که
این میزان نســبت به جمعیت ســاکن در این مناطق
بررســی شده اســت .قدیرزاده درباره علل وقوع این
دسته از جرائم در حواشی شهر تهران ،گفت :عوامل
فرهنگی ،نوع ســبک زندگی افراد ،ســطح اقتصادی
و فقر در وقــوع جرائم بهویژه جرائم خشــن در این
مناطق نقش پررنگی داشــتند .وی در پاســخ به این
سؤال که آمار موجود از انواع و میزان جرائم ارتکابی
برای تحلیل بیشــتر به چه مراکزی ارســال میشود،
گفت :آمار مراجعات به پزشکی قانونی به دلیل نزاع
و جرائم خشــن برای تحلیل و آنالیز بیشــتر و سپس
برنامهریزی ،بــه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه ارســال میشــود تا بتوان با
برنامهریزی درست و دقیق از آمار این دسته از جرائم
ارتکابی در حاشیه شــهرها کم کرد .قدیرزاده افزود:
آمار مرتبط با مرگومیر ناشــی از مصرف مواد مخدر
نیز در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد.

ورود فرمانداری برای مقابله
با سفیدبالکهای تهران
 ایسنا :فرماندار تهران از تهیه طرح جامع مقابله
با ســفیدبالکها از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی،
محیط زیســت و دانشــگاه علوم پزشــکی در آینده
نزدیــک خبر داد .عیســی فرهــادی در کارگروه ویژه
مقابلــه با ســفیدبالکها در تهران گفت :جلســات
متعددی درباره مقابله با ســفیدبالکها برگزار شده،
اما تاکنون متولی مقابله با این حشرات به طور کامل
مشخص نشده اســت .ســابقه حضور این حشرات
در تهران بالغ بر ســه سال شــده و با توجه به اینکه
هرســاله بارندگیها کاهش داشته ،شرایط بدتر شده
اســت .وی افزود :باید جلســات کارشناسی مقابله
با این حشــرات به صــورت دائمی و مســتمر ادامه
پیــدا کند .بیتردیــد نباید ورود به فصل زمســتان و
ازبینرفتن این حشــرات در سرما باعث شود جلسات
مقابله با این حشــرات برگزار نشــود.وی تأکید کرد:
باید طرح جامع مقابله با ســفیدبالکها به وســیله
وزارت جهاد کشــاورزی ،محیط زیســت و دانشــگاه
علوم پزشــکی هرچهزودتر تهیه شــود و در مرحله
اجرا شــهرداری باید صفر تا صد هزینهها را پرداخت
کنــد .درحالحاضر نیز شــهرداری تهــران اقدامات
مناســبی انجــام داده اما کفایــت نمیکند.فرماندار
تهــران با تأکید بر لــزوم همکاری همه دســتگاهها
از جمله اماکن نظامی ،دانشــگاهها ،بیمارســتانها
و ...با شــهرداری تهران گفت :هر یــک از این اماکن
که نیاز به هماهنگی داشــته باشند ،از سوی معاون
عمرانی فرمانداری اقدامات الزم انجام میشــود تا
در موضوعاتی مانند جمعآوری برگها ،شستوشــو
و سمپاشیها این دســتگاهها با شهرداری به عنوان
مجری طــرح همکاری الزم را داشــته باشــند.وی
افزود :خوشبختانه این حشرات ناقل هیچ بیماریای
نیســتند و جای هیچ نگرانی برای شــهروندان از این
حیث وجود ندارد .البته این موضوع باعث نمیشود
مقابله با این حشرات نادیده گرفته شود .خوشبختانه
امســال نیز جمعیت این حشــرات کاهش پیدا کرده
و تنهــا در دو منطقــه شــش و  ۱۱شــاهد طغیــان
ســفیدبالکها بودیم که با توجه بــه ورود به فصل
سرما قطعا این حشرات از بین میروند.

تعطیلی دوهفتهای مدارس
به دلیل آلودگی هوا قطعی نیست
 ایســنا :معاون نظــارت و پایش محیط زیســت
استان تهران تأکید کرد موضوع تعطیلی دوهفتهای
مدارس ،صرفا پیشــنهادی از ســوی سازمان محیط
زیســت بوده و فعال در دســت بررسی است .محمد
رســتگاری ،در این خصوص اظهار کرد :این موضوع
فقط پیشــنهادی است که از سوی ســازمان محیط
زیست ارائه شده و فعال از سوی دستگاههای ذیربط
در دست بررســی اســت .درنهایت نیز باید از سوی
معاونت اجرائی ریاســتجمهوری تصویب شــود.
وی تأکیــد کرد :ما با این موضوع موافق هســتیم اما
هنوز هیچ چیز در این خصوص قطعی نشده و هنوز
در مرحله کارشناســی کارگروههای مربوطه اســت.
همچنین بازه زمانی آن نیز بعد از بررســی به وسیله
این کارگروهها مشــخص میشــود .به گفته معاون
نظارت و پایش محیط زیســت اســتان تهران ،دلیل
ارائه این پیشــنهاد از سوی ســازمان محیط زیست،
کاهش شــدت آلودگی هــوا و ترافیــک و همچنین
کمترقرارگرفتــن دانشآموزان در معرض آلودگی در
زمان وارونگی دما در فصل زمستان است.

ﺷﻬﺮزاد ﻫﻤﺘﯽ
۱۷ســاله است و گندمگون ،شکم برآمدهاش ،از روی
مانتوی مشکیرنگش ،نشــان میدهد که ماههای آخر
بارداری را میگذراند .نامش بهار اســت و در شــهرری
زندگی میکند .آمده تا با دکتر درباره نحوه زایمانش که
در آخر شــهریورماه انجام میشود صحبت کند .بهار تا
سهماهگی اصال فکرش را هم نمیکرده که باردار باشد.
عقبافتادن قاعدگی را به حســاب مشکالت هورمونی
میگذارد .همســر ســربازش هم مثــل او اصال تصوری
نداشــته که در ماه پنجم ازدواجشــان باید خودشان را
برای آمدن یــک نوزاد آماده کنند .بهاره میگوید» :وقتی
فهمیدم آبســتنم ،بنده خدا شوهرم با مشت کوبید فرق
ســرش .حاال صاحبخانه هم بفهمد ،شر جدیدی داریم.
زندگیمان همهاش روی هواست .«...دکتر حداد ،پزشک
زنانی که در درمانگاه شــفا در شــهرری بهــار را ویزیت
میکند ،میگوید» :بیشتر دخترانی که برای معاینه پیش
ما میآیند ،هیچ تصوری درباره روابط جنســی و سالمت
جنسی ندارند .بسیاری از آنها حتی با وجودی که ازدواج
کردهاند ،مســئله بیولوژیکی که برایشــان اتفاق میافتد
و رونــد فرزنــدآوری را نمیدانند .آنها تصــور میکنند
همهچیز دست طبیعت اســت و ربطی به مسائل دیگر
نــدارد؛ یعنی زنی که مدام بچهدار میشــد و ســر بچه
ششــم عصبی بود ،وقتی با واکنش ما درباره اینکه خب
خودت خواســتی مواجه شــد ،قیافــهاش دیدنی بود.
او نمیدانســت که چه اتفاق بیولوژیکی اســت که او را
صاحب فرزند میکند و به مســئله روابط جنسی صرفا
بهعنوان بخشی از ازدواج نگاه میکرد و مطلقا تصورش
را هم نداشــت که روابط زناشــویی و فرزندآوری بههم
مرتبط اســت« .دکتر حداد میگوید همه این مسائل به
دلیل فقر آموزش در کشور است.
مســئله آموزش ســالمت جنســی بحث مهمی در
تمام جهان اســت؛ مســئلهای که با توجه به شــرایط
فرهنگی و ســنتی کشــورمان مغفول مانده .آمار رو به
رشد آســیبهای اجتماعی و خودکشــیهای زنجیروار
سال گذشته در مدارس ،استفاده از وسایل پرخطر و مواد
مخدر و همچنین آمار روابط جنســی در میان نوجوانان
دختر و پسر که در سال گذشــته تجربه رابطه جنسی با
میل خود در پسران را  ۳۳/۹و در دختران ۲۷درصد نشان
میداد ،شاید بتواند صورتمسئله را واضحتر کند.
معصومــه بیگی ،مربی بهداشــت یکــی از مدارس
راهنمایی منطقه  ۱۱تهران ،در رابطه با ضرورت آموزش
مسائل جنســی به »شرق« میگوید» :وضعیت از ۱۲-۱۰
ســال پیش در مــدارس فرق چندانی نکرده اســت .آن
زمان وقتی سر کالس با دختران درباره عادت ماهانهشان
حرف میزدیم ،بعد از کلی ســرخ و سفیدشدن قهقهه
ســر میدادند ،حاال اما دیگر مسئله سرخوسفیدشدن و
خجالت در کار نیســت ،آنها در ظاهر به همهچیز واقف
هســتند ،اما مسئله اینجاســت که اطالعاتشان یا اشتباه
اســت یا بیش از حد زیاد .دلیلش هم واضح اســت! به
بچه اجــازه نمیدهیم دربــاره تغییــرات فیزیولوژیکی
بدنش سؤال کند ،او خودش سراغ یافتن پاسخها میرود،
در راه پیداکــردن پاســخ از دوســتانش مــدد میگیرد،
دوستانش از هر بخشی یک تکه را به او منتقل میکنند،
بعد دانشآموز کال اشتباه میفهمد ،نسبت به تغییرات
بدنیاش واکنش اشــتباه نشــان میدهد ،متوســل به
شــبکههای مجازی میشــود ،آنجا آنقدر میفهمد که
من با وجود  ۲۵سال زندگی مشترک نمیدانم .شما فکر
کنیــد این حجم از اطالعات جنســی چه بر یک نوجوان
۱۵ســاله که بحرانیترین دوران زندگیاش را میگذراند
میآورد .«...در آلمان برنامه آموزش جنســی از هر نوع
)بچهدارشدن ،دوران بلوغ ،شناخت جنسیت ،جلوگیری
از بارداری و (...از سال  ۱۹۷۰در دستور کار قرار گرفت و از
سال  ۱۹۹۲این کار به صورت قانون درآمد .در برنامههای
سالمت جنسی جهان ،در ســال  ۲۰۰۶نوجوانان آلمانی
خیلی راحت میدانســتند که مســائل جنســی در حد
خودشــان چگونه پیش میرود و برای همین نرخ تولد
نوزاد ناخواســته و خارج از ازدواج در بین نوجوانان ۱۵
تا  ۱۹ســال کمترین میزان در جهان است؛ مثال در آلمان
در هــر هزار نفر ۱۲ ،تولد ناخواســته نــوزاد در این دوره

ســنی وجود دارد ،درحالیکه این آمــار در بریتانیا به ۲۸
نفر میرســد .در بلغارستان این تعداد به  ۳۹نفر رسیده
است .در انگلستان هم در مدارس مذهبی دانشآموزان
را تا ۱۱ســالگی به صورت جداگانــه اداره میکنند؛ ولی
به محض رســیدن به ۱۱سالگی ،آموزش مسائل جنسی
به آنها داده میشــود .در فرانسه از سال  ۱۹۷۳آموزش
برنامه جنســی را در ساعات درســی خود گنجاندهاند و
موظف هســتند که ماهانه  ۳۰تا  ۴۰ســاعت به آموزش
بپردازند؛ مسئلهای که در کشورهای آسیایی هنوز به طور
کامل جا نیفتاده و کشور ما هم یکی از آنهاست.
دکتر سیدحســن موســویچلک ،مددکار اجتماعی،
در گفتوگو با »شــرق« ،با تأکید بــر وضعیت نهچندان
خوشــایندی که نوجوانان در ســال گذشــته در مدارس
گذراندند ،با اشــاره به ضرورت آموزش مســائل جنسی
در مدارس بیان کرد» :آموزش مهمترین اســتراتژی بشر
است ،طبیعتا یکی از اماکنی که مردم به آن اعتماد دارند
محیط مدرسه اســت .خانواده و دانشآموزان و اولیای
مدرســه بهعنوان ســه ضلعی که در کنار دانشآموزان
قرار دارند اثربخشــی بیشتری در آموزش و تربیت دارند،
دانشآموز عمدهترین تأثیر را از همکالســانش میگیرد.
از آن طرف در طول  ۱۲ســال تحصیل ،با اولیای مدرسه
ارتباط نزدیک دارد .وقتی ما چنین فضای ســالمی را در
کنار دانشآموزان داریم ،باید از ظرفیت آن برای پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی استفاده کنیم .در چنین شرایطی،
ما متناسب با نیاز جامعه باید از بسترهای مختلف برای
افزایش آگاهی استفاده کنیم ،یکی از نیازها و ویژگیهای
دوران نوجوانــی بهدلیل قرارگرفتن در ســن بلوغ ،دادن
اطالعات درست در حوزه بلوغ و مسائل جنسی است که
اگر ما در محیطهای رسمی این اطالعات را منتقل نکنیم،
آنها از محیطهای غیررســمی این اطالعات را به دست
خواهند آورد که عموما اطالعات نادرست است ،بنابراین
آموزشوپرورش میتواند بستر مناسبی را درباره آموزش
مربوط به مســائل جنسی ،متناسب با شرایط سنی افراد،
ایجاد کنــد« .وی افزود» :دوران بلــوغ برای همه مردم
وجود دارد و مســائل جنســی یکی از مهمترین نیازهای
افراد در این دوره اســت .کنجکاوی آنها درباره مســائل
جنســی در دوره نوجوانی شــکل میگیرد و ما هرچقدر
آنها را به سمت آموزش صحیح سوق دهیم ،هم میزان
آسیبدیدنشــان کمتر میشــود و هم در آینده از زندگی
مشترکشــان لذت و آرامش بیشــتری خواهند داشــت.
بنابراین تابوکردن این موضوع ،مشــکلی را حل نخواهد
کــرد؛ همانطورکه تا امروز حل نکرده اســت« .چلک با
اشــاره به نگاه سنتی جامعه درباره دالیل مخالفتهای
اقشار مختلف درباره آموزش جنسی در مدارس ،اینگونه
ادامه داد» :وقتی بحث مســائل جنسی مطرح میشود،
فقط ذهنمان به سمت روابط جنسی معطوف میشود.
خانواده و مدرســه و همه ،این ماجرا را کتمان میکنند.
نمیشــود این نیاز را کتمان کرد .بایــد اطالعات دهیم،
تابوهــا را کنــار بگذاریم .هرچقدر اطالعــات را بهموقع
دهیم ،آسیبپذیری کمتری را به دنبال خواهیم داشت«.
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ازای این زمینها ،زمین یا پول
میدهند و ما هم قبول کردیم اما انگار فقط حرف بود
و عملی نشد .ما اصراری به تبدیل کاربری این زمینها
به تجاری نداشــتیم و صرفنظر کردیم اما شهرداری
تهران با وجود موافقت ما بــاز هم اقدامی نکرد و تا
امروز این روند ادامــه دارد .این اظهارات دو ماه قبل
مدیرعامل راهآهن اســت که به نظر میرســد همین
امــروز هم همین نظــر را دارد چراکه تاکنون توافقی
حاصل نشــده اســت .فرار به جلویی که مدیرعامل
راهآهن دو ماه قبل درباره شــهرداری و اعضای شورا
گفته بود ،هنوز هم ادامه دارد و اعضای شــورا هنوز
هم معتقدنــد راهآهن همــکاری الزم را ندارد که به
دادن یکجای همه زمینها بــدون هیچ پولی آن هم
به نام مردم ،رضایت نمیدهد .اما ســؤال اینجاست
که مگر اموال در دست راهآهن برای مردم نیست؟ و
آیا مدیرعامل راهآهن میتوان به همین راحتی درباره
فروش اموال دولتی یا واگــذاری آنها اقدام کند!؟ آیا
در این مورد نباید به مردم پاسخگو باشد؟ به هر روی
فضای حدود ۱۸۰هکتــاری ایســتگاه راهآهن تهران
که در ســال  ۱۳۷۹ثبت ملی هم شده است ،تاکنون

با تأمیــن نیاز مردم تهران و حواشــی آن ،فعال بوده
است؛ این ایســتگاه و خدماتش میتواند برای تهران
و تهرانیها و مردم حاشــیه آن منفعت داشته باشد
و صدمات کمتری برســاند .اگــر بخواهیم منطقیتر
نگاه کنیم ،شــهرداری تهران همانند بوســتان والیت
که برایش برنامههای زیادی داشت ،اما در نهایت یک
پارک فرامنطقهای شــد ،نمیتوانــد حتی برای نیمی
از  ۱۸۰هکتاری که آزادســازی میشــود ،برنامهریزی
کنــد و در نهایت میتواند چند درصد به ســرانههای
فضای سبز و آموزشی و بهداشتی و خدماتی منطقه
بیفزاید .اما درعینحال بخش زیادی از ساختوسازها
در این محدوده شــکل میگیرد و شاهد رونقی در این
بافت متراکــم خواهیم بود که همیــن موضوع هم
میتواند نگرانکننده باشــد .واقعیت این اســت که
شــهرداری تهران در همه این سالها برای جایگزینی
در زمینهای راهآهن هیچ برنامهای ارائه نکرده و تنها
به دنبال توافقی بوده اســت که تا امروز هنوز حاصل
نشده است .به قولی در همه این سالها شهرداری و
دولت در عین دیدن مشــکالت بسیار مردم در این دو
منطقه ،بر طبل شعارهای بزرگ و کوچک زدهاند اما از
سهم و منافعشان کوتاه نیامدهاند.

جبار کوچکینژاد ،عضو کمیســیون آموزشوپرورش
مجلس شورای اســالمی ،در گفتوگو با »شرق« ،درباره
نحوه آموزش سالمت جنســی در مدارس ،تصریح کرد:
»ما درس زیستشناسی را در دوران دبیرستان داریم .در
دوران متوســطه اول هم علوم تجربی به برخی مسائل
میپردازد .من معتقدم همین کتابها باید توسعه داده
شود و اهداف آموزش مسائل جنسی در آنها تبیین شود.
اینکه یک کالس خاص با عنوان مســائل جنسی داشته
باشــیم ،ضرورتی ندارد .هم در مــدارس دختران و هم
در مدارس پســران ،میشــود این درس را توســعه داد.
کتابهای علوم و زیست را تغییر داد و با توجه به شرایط
سنی دانش آموزان ،آموزشهای مربوطه را گنجاند«.
دکتــر محمــود امانیتهرانی ،مدیــرکل دفتر تألیف
کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری ،در گفتوگو
با »شرق« در پاسخ به این سؤال که آیا ضرورت آموزش
سالمت جنســی در مدارس ما احساس میشود ،گفت:
»آموزش مسائل و سالمت جنســی به نوجوانان الزم و
ضروری اســت .اما اینکه این آمــوزش در مدارس الزم
اســت وارد شــود یا نه ،به سهم مدرســه در این ماجرا
منــوط خواهد بود .ایــن آموزش جنبه شــرکایی دارد،
والدیــن ،مربیان و برنامههای درســی ،شــرکای این کار
هســتند .یعنی نقاطی در برنامه رســمی باید باشد که
بهعنــوان نقاط ورود عمــل کنند و در ایــن نقاط ورود،
آموزشها به صــورت سربســتهتر و دریچههایی برای
بازکردن مبحث به سوی دانش آموز باشد .پس از ورود،
به اقتضای شــرایط و نیاز یادگیرنده ،این دریچه عمومی
به مسیرهای اختصاصی تبدیل میشود که بازکردن آن
از طریق مربی ،پدر و مــادر صورت خواهد گرفت« .وی
افزود» :دقیقا این کار ،یک کار مشارکتی است .در بسیاری
از کشورهای دیگر این مثلث برنامه درسی ،مربیان و پدر
و مادر ،با هم هماهنگ عمل میکند« .امانی در پاســخ
به این ســؤال که آموزشوپرورش برای آموزش مسائل
جنسی چه کرده است ،افزود» :ما از بسترهای مختلفی
که داریم ،آن نقطه شروع مناسب را ایجاد کردیم و فقط
هم مسئله را جنسی ندیدیم؛ بلکه از منظرهای مختلف
به تفاوت مابین انســانها وارد شــدیم .این تفاوت فقط
مربوط به جنســیت نیست؛ این تفاوت ممکن است بین
جنس دو نفر باشــد .یک نفر درشــت باشد ،یک نفر ریز
و . ...ما به این رضایتمندی هرکس از وضعیت خود در
پارهای از دروس توجه کردیم .مثال در کتاب تفکر و سبک
زندگی ،در پایههای شش تا هشتم ،گفتهایم تمایز یکی از
مقتضیات عالم است و به معنای تبعیض نیست .مسائل
را سادهتر بیان کردهایم همچنین در پایه هفتم در درس
تفکر و ســبک زندگی ،یک کتابچه ضمیمه ویژه دختران
داریم که عین همین کتابچه برای پسران در همین درس
در پایه هشتم تهیه شده است .در ادامه این مبحث االن
در جدول دروس دوره دوم متوســطه ما ،درس سالمت
و بهداشت در پایه دوازدهم و درس مدیریت خانواده و
ســبک زندگی باز هم در پایه دوازدهم ،پیشبینی شده
و هردوی ایــن دروس به آموزش موضوعات جنســی

میپــردازد« .مدیــرکل دفتــر تألیف کتابهای درســی
ابتدایی و متوســطه نظری ،خاطرنشــان کرد» :نگاه ما
در آموزشوپرورش نــگاه آموزشهای صریح و بیپرده
نیســت .در بیشــتر کشــورهای جهان موضوع سالمت
جنسی در کتب درســی بیپرده نیست؛ بلکه با رعایت
چارچوبهای حفاظتشــده و رعایت آن خطوط قرمز
اخالقی جامعه و چارچوب حیا و عفاف ،زمینهای فراهم
میشــود که از طریق آن دو عضو دیگر مجموعه ،یعنی
پدر و مادر و مربیان ،این مسئله برای دانشآموزان امکان
بســط پیدا کند .در کل اســتراتژی که ما برای ســالمت
جنسی افراد پیشنهاد میکنیم ،سه ضلع دارد :یک ضلع
آن آگاهیبخشــی اســت ،ضلع دومش بیم از عواقب
است ،ضلع سوم صیانت و حفاظت است .آگاهیبخشی
یعنــی اطالعات مــورد نیاز ضروری را در آن ســنی که
فرد نیــاز دارد ،بــه او بدهیم و عمل او عمــل آگاهانه
باشــد .مصادیق آگاهی هم جنبههای فیزیولوژیک ،هم
جنبههای روانی ،هم جنبههای مذهبی ،هم موضوعات
اجتماعــی و ...را در بــر میگیرد .نکتــه دوم آن ،بیم از
عواقب رفتارهای نادرســت است .یکی از چیزهایی که
افراد را از کار نادرســت بازمیدارد ،این است که بدانند
چه اتفاقاتی در پی هم میافتد .مثال آگاهیدادن درباره
بیماریهای مقاربتی ،کاری اســت که دو ضلع مثلث را
تقویــت میکند .هم آگاهی دادیــد ،هم بیم عواقب کار
نادرست را ایجاد کردید .بیم ناشی از آگاهی است و ترس
ناشی از ضعف است .مسئله سوم صیانت یا حفاظت از
فرزند اســت؛ کاری اســت که پدر و مادر و جامعه باید
حتما برای فرزنــدان انجام بدهند .مــا معتقدیم پدر و
مادر باید در سنین تا پیشدبســتانی از کودک در مقابل
سوءاستفاده جنسی ،حتما حفاظت کرده و حتی آگاهی
بدهند که چگونه از حریــم خصوصی خود دفاع کنند.
اگر گفته میشــود دسترســی بچهها به فضای مجازی
با مراقبت باشــد ،اینها همه از بــاب صیانت و حفاظت
است .اینکه گفته میشــود به صورت باز و بیمالحظه
به ســراغ برنامههای ماهوارهای نروند از همین جنس
صیانت اســت« .امانی در پایان در پاســخ به این سؤال
که ســابقه ما در این زمینه و خاستگاه اجتماعی ما چه
نقشی در سالمت جنسی دارد ،گفت» :از حیث دینی در
این زمینه اتفاقا فضای باز و روشــنفکرانه و پیشرویی در
قدیم داشــتیم که حتی در باب پرسیدن مسائل مبتالبه
دانشآموزان میگفتیم در پرسیدن این مسائل حیا وجود
ندارد و باید پرســید؛ اما بهتدریج در فضای اجتماعی ما
این فرهنگ روشــنفکرانه برعکس شده و پدر و مادرها
به دلیل آگاهنبودن و نداشــتن خودبــاوری ،بهطورکلي
این عرصه را عرصه مگو کرده و خالی گذاشــتهاند .این
عرصه خالی با چیزهایی پر میشود که متأسفانه سرشار
از اطالعات غلط اســت .مرجع کسب اطالعات بهجای
پدر و مادر و معلم ،سایتها و عکسها و ...است .پدر و
مادرها از بیعملی دست بردارند ،باید به این موضوعات
توجه جدی کنند و فرزندانشان مرجعی برای رسیدن به
پاسخ داشته باشد«.
سن شــروع آموزش مسائل جنســی در چند کشور
جهان بــه این قرار اســت؛ در آلمــان دانشآموزان در
حدود ۱۰ســالگی با این موضوع آشــنا میشوند .برای
بار دوم زمانی که دانشآموزان حدود ۱۵ســاله هستند،
یعنی در کالس نهم دبیرســتان آموزش جنسی بخشی
از درس زیستشناسی است .در فرانسه دانشآموزان از
مقطع راهنمایی ،خواندن دروس مربوط به این موضوع
را شــروع میکنند .دانشآموزان نروژی از ۱۵سالگی با
مســائل مربوط به تمایالت ،خطرات ،بهداشت و نحوه
درست روابط جنسی آشنا میشوند .در ایتالیا نیز دروس
آموزش بهداشت و رابطه سالم جنسی به دانشآموزان
ارائه میشــود؛ اما شــرکت در کالسهــای آن اجباری
نیســت .در فنالند دروس مربوط به مســائل جنسی از
۱۱ســالگی و به میزانی که به سؤالها و کنجکاویهای
کــودکان در این زمینه پاســخ داده شــود و از خطرها و
تهدیدهــای جنســی احتمالی درباره خود آگاه شــوند،
تدریس میشود؛ اما از ۱۵سالگی به بعد این آموزشها
بیشتر و جزئیتر میشود.

 شــرق :اتحادیه اروپا برای کاهش آلودگی هوای
ناشــی از موتور خودروها ،جایــزه ۱٫۵میلیونیورویی
تعیین کــرد .موتورهــای کنونی ،گواهی اســتاندارد
آالیندگی یــورو را درهنگام آزمــون دریافت میکنند،
درحالیکه هنگام راندن در جادهها انتشــار آالیندگی
بیشــتری را نشــان میدهند .این جایزه کــه با عنوان
»افق« شناخته میشود ،تا سپتامبر  ۲۰۱۷مهلت دارد.
جایزه افق به شــرکتکنندگانی داده خواهد شــد که
با ارائه بهترین راهحل ،به شــکل عملی میزان انتشار
آالیندههایی مانند اکسیدهای نیتروژن ،ذرات معلق و
هیدروکربنها را در خودروهای درحالحرکت کاهش
دهند و موجب انتشــار آالیندههای دیگر نیز نشــوند.
فناوری اســتفاده شــده نبایــد در قابلیتهای عملی
خودرو تأثیر بگذارد؛ برای مثال نباید مصرف ســوخت
را به طور چشــمگیر افزایش دهــد و درعینحال باید
عملکردی پویا را برای رانندگی در شــرایط معمولی
ارائــه کند .به گزارش شــرکت کنتــرل کیفیت هوای
تهــران ،این جایزه بــه منظور بهبود کیفیــت هوا در
شــهرهای اروپا تدارک دیده شــده اســت و هدف آن
ارتقای تکنولوژیهای نوین بهمنظور کاهش انتشــار
آالیندهها به وسیله موتورهای دیزلی موجود و سیستم
انتقال نیروی آن حین رانندگی تا کمترین میزان ممکن
است .هماکنون مردم ســاکن در بسیاری از شهرهای
اروپــا از اثرات بهداشــتی آلودگی هــوا رنج میبرند.
هدف از اهدای این جایزه ،کاهش آلودگی منتشرشده
به وسیله ناوگان حملونقل موجود با ترویج توسعه
فناوری قابل بهبود )مثال بهبــود موتورهای موجود(
اســت .براســاس اعالم آژانس محیط زیســت اروپا،
آلودگی هوا مهمترین خطر زیســتمحیطی منجر به
مرگ زودرس در اروپاست .از سویی تستهای واقعی
انجامشده در جادهها نشان میدهد انتشار اکسیدهای
نیتروژن ) (NOxبه وســیله خودروهای ســبکدیزل
حتی در خودروهای تازهتولید ،به طور چشــمگیری با
میزان انتشــار در آزمایشــگاه متفاوت است و چهار تا
هفت برابر بیش از نتایج آزمایشگاهی است .مطالعات
سازمان بهداشت جهانی نشــان میدهد مواجهه با
آالیندههای هوا در دوران بارداری با مشــکالتی مانند
رشــد ناقص جنیــن ،تولد زودرس و ســقط جنین در
ارتباط اســت .همچنین مطالعات اخیر نشان میدهد
مواجهــه با آلودگی هــوا در اوایل زندگــی ،میتواند
به طور قابلتوجهی در رشــد دوران کودکی و شروع
بیماریهایی نظیر آلرژیها ،آســم و دیابت در مراحل
بعدی زندگی نقش داشته باشد.

بازنگری مجوز مراکز ترک اعتیاد
 مهر :رئیس سازمان بهزیســتی کشور از بازنگری
در صــدور مجوز مراکز ترک اعتیــاد خبر داد و گفت:
پنج هزار تیم اجتماعمحور در پنج هزار محله مستقر
شدهاند.انوشــیروان محسنیبندپی در دهمین کنگره
بینالمللــی اعتیاد ،از آموزش اشــتغال هفتهزارو
 ۵۰۰نفــر از بهبودیافتگان اعتیاد در ســال گذشــته
در مراکــز فنی و حرفهای خبر داد و افزود :در ســال
جاری برنامهریزی شده اســت که تعداد این افراد را
به دو برابر افزایش دهیم .وی گفت :بهزیســتی تنها
ســازمانی است که در ســه چرخه پیشگیری ،درمان
و توانمندســازی در زمینه اعتیــاد فعالیت میکند و
درحالحاضر پنج هزار تیم اجتماعمحور در پنج هزار
محله مســتقر شده است .وی با اشــاره به اینکه در
فرایند اعتیاد بهطور ناگهانی با تغییر گرایش مصرف
مواد صنعتی به سنتی ،افزایش زنان معتاد و کاهش
سن اعتیاد زنان مواجه شدیم ،اظهار کرد :معتادشدن
زنــان باردار و تولــد کودکان معتاد باعث شــد نگاه
منطقیتری بــه این مقوله داشــته باشــیم .رئیس
سازمان بهزیســتی از بازنگری در صدور مجوز مراکز
تــرک اعتیاد خبر داد و افــزود :درحالحاضر خود را
موظف به نظارتهای مشاورهای و حمایتی از مراکز
تــرک اعتیــاد میدانیم و از همه شــرکای اجتماعی
دعوت میکنیم آخرین دســتاوردهای علمی خود را
در بحث درمان به کار گیرند.

