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کمبودمعلم،تهرانراتهدیدمیکند

مدیرکل آموزش وپرورش شــهر تهران گفت:  
امسال حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز 
در کالس های شــهر تهران حاضر خواهند شد و با 
احتساب کالس های مدارس غیردولتی ۴۱ هزار 
کالس درس آماده حضور دانش آموزان در شــهر 
تهران خواهنــد بود. به گزارش ایســنا، عبدالرضا 
فوالدوند اضافه کرد: این دانش آمــوزان در ۴ هزار 
نقطه از مدرسه توسط ۵۶ هزار همکار فرهنگی ما کار 
تعلیم و تربیت در شهر تهران را پیگیری خواهند کرد. 
او ادامه داد:  در مورد ساماندهی نیروی انسانی با توجه 
به خروج ۷ هزار نیرو به دالیلی همچون بازنشستگی 
از مجموعه آموزش وپرورش شهر تهران و تنها ورود 
۴۹۰ نفر از همکاران به این مجموعه تناسب مناسبی 
وجود ندارد و متأسفانه بحران نیروی انسانی تهران را 
تهدید می کند. این موضوع را اعالم کردیم و تالش 
خواهیم کرد که در سطح تهران مشکالت را در این 

حوزه برطرف کنیم.
    

شناورشدنساعاتکارادارات
جهتکاهشترافیکمهرماه

امســال مهرمــاه تهــران بــا وضعیــت 
غیرقابل پیش بینی روبرو شده است. طبق قوانین 
جدید ترافیکی، مردم می توانند در هر فصل ۲۰ روز 
به صورت رایگان در محدوده آلودگی هوا تردد کنند 
و احتمال دارد ترافیک مهرماه به دلیل این معافیت، 
در تهران گره بخورد. به گزارش خبرآنالین، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهــران گفت: 
ترافیک در زمان اجرای طرح جدید کنترل ترافیک 
در تابستان ۹۸ نســبت به تابستان ۹۷ کمتر شده 
و انتظار می رود در مهرماه امســال هم نسبت سال 
گذشته، تردد مردم کمتر شــود. محسن پورسید 
آقایی ادامه داد: طبیعی اســت در مهرماه، ترافیک 
نسبت به تابستان افزایش می یابد، ولی مهر امسال را 
باید نسبت به مهر پارسال سنجید. طبیعی است اگر 
در دو ماه آغاز طرح جدید، تیرماه را نسبت به تیرماه 
سال قبل و مردادامسال را نسبت به مرداد پارسال 
بسنجیم و این سنجش نشــان می دهد ترافیک 
کاهش یافته است. او درباره تمهیدات دولتی برای 
کاهش ترافیک در مهرماه ۹۸ هم گفت: ما پیشنهاد 
شناور شدن ساعات کار بانک ها و ادارات را به هیئت 
دولت داده ایم. طبق این پیشنهاد، ساعات کار تمام 
دستگاه های اجرایی و بانک ها از ۷ تا ۹ صبح شناور 
باشد و بعدازظهر هم خروجشان شناور باشد. ما اخیراً 
نامه را به هیئت دولت فرستادیم و در صحبت های 
اولیه، ممانعتی ندیده ایم ولی هنوز رسماً چیزی به 

شهرداری ابالغ نشده است.
    

هرساعت۲نفردرتصادفات
جانمیبازند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در این چند ماه 
اخیر، روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر در کشور براثر تصادف 
جان خود را ازدســت داده اند؛ یعنــی تقریباً هر 
ساعت ۲ نفر جان خود را از دســت می دهند. به 
گزارش مهر، سردار ســید کمال هادیانفر رئیس 
پلیس راهور ناجا اظهار کرد: ما در چهارماهه اول 
ســال جاری بر اســاس آمار دریافتی از پزشکی 
قانونی بالغ بر ۵ هزار و ۸۳۳ نفــر از هم وطنان در 
جاده های کشور و یا در معابر شهری براثر تصادف 
جان خود را از دســت دادند. از این تعداد ۴ هزار و 
۳۹۷ نفر در جاده ها و هزار و ۴۳۶ نفر در شــهرها 
جان خود را از دست دادند. او ادامه داد: تقریباً ۱۲۳ 
هزار و ۶۳۴ نفربر اثر تصادفات مصدوم )مجروح( 
شدند که نسبت به سال قبل صفر بوده است یعنی 
نه افزایش و نه کاهش داشــته ایم. رئیس پلیس 
راهور ناجا گفت: بر اســاس آمار فوتی سر صحنه 
حدود ۵۳ درصد است که ۶ درصد در حین انتقال  
فوت می کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال 
قبل نیم درصد کاهش داشــته اســت و فوت در 
بیمارستان ها حدود ۲/۴۰ درصد  است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته 
است. ســردار هادیانفر تصریح کرد: ۷/۲۵ درصد 
واژگونی در جاده ها داشته که این عدد در برخی 

روزهای پرتردد افزایش داشته است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در کشــور ما موضوعات جنسی، 
تابویی همیشگی است که هیچ نهادی 
عالقه ای ندارد تا نقش آموزشــی آن 
را به عهده بگیرد. درعین حال نادیده  
گرفتن ضــرورت این موضــوع، طی 
سال های اخیر مشکالت زیادی را در 
جامعه ایجاد کرده است. دو نهاد اصلی 
تربیتی یعنی خانواده و مدرســه هم 
همیشه سعی کرده اند از بار مسئولیت 
آموزش این مسائل شانه خالی کنند و 
همین موضوع باعث می شود نوجوانان 
از مسیرهای نادرست با مفاهیم جنسی 
آشنا شوند؛ آشنایی های نادرستی که 
در نوجوانی و بزرگ ســالی نمود پیدا 
می کند و آسیب های جبران ناپذیری 

به فرد و دیگر افراد جامعه می رساند.
خانواده با نگاه سنتی و بیشتر با تأکید 
بر شرم و حجب و حیا موضوعات جنسی 
را از کودکان و نوجوانان مخفی می کند 
و به هنگام مطرح شدن سؤالی از جانب 
کودک آن را نفی و انکار می کند و کودک 
را ترغیب می کند که پرسیدن این گونه 
سؤال ها قبح دارد و مدرسه هم در بیشتر 
موارد اصالً به این موضوع ورود نمی کند 
و همین باعث می شــود تا کودکان و 
نوجوانان در سنین کنجکاوی جنسی 
از راه های نادرســت پاســخی برای 

سؤال های جنسی خود پیدا کنند. 
 تمام سنین نیازمند 

آموزش جنسی هستند
همان طور که می دانیــد، تربیت 
جنســی کودک یکــی از مهم ترین و 
حساس ترین مســائل در حوزه های 
تربیت است زیرا نقشی مهم در آینده و 
سعادت کودک دارد. ماهواره و اینترنت، 
از ویژگی های عصری اســت که در آن 
زندگی می کنیم و به نظر می رسد برای 
جلوگیری از آسیب های آنها، باید آگاهی 
و تربیت جنسی را از طریق صحیح به 

فرزندان منتقل کنیم.
زمانه ای که در آن زندگی می کنیم 
عصر اطالعات و سرعت است و بچه های 

ما فرزند همین زمانه اند. طوری که دیگر 
به این راحتی نمی توان سرنوشت آن ها 
را از همان کودکی تا بزرگ سالی و پیری 
خواند. دنیا پیچیده شده و از خیلی ها 
می شــنویم که پیچیدگی و آلودگی 
دنیای مدرن را بهانــه می کنند، برای 
توجیه ناآگاهی شــان از چیزهایی که 
باید به فرزندانشان بیاموزند. آموزش 
در خصوص تربیت جنســی کودکان 
در تمام مراحل سنی باید صورت بگیرد 
و به سن خاصی نمی شــود اشاره کرد. 
از دوران پیش از دبســتان، دبستان، 
دوران بلوغ، جوانی، میان سالی و حتی 
ســالمندی این آموزش ها الزم است. 
البته شکل آن در هر دوره متفاوت است. 
برخی آسیب ها عالوه بر این که جسم 
کودک را به شــدت تهدیــد می کند، 
ســالمت روان او را هم با مشــکالت 
جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد که 
آسیب های جنســی از همین دسته 

است.
با این اوصاف در ســال های اخیر 
تربیت و باال بردن اطالعات جنســی 
نوجوانان از طریــق کانال های ایمن از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
جلب موافقت مسئوالن مدارس برای 
برگزاری کالس هایــی تحت عنوان 
»آموزش بهداشــت بلوغ« کار آسانی 
نیست. بســیاری از مدیران با این امر 
مخالفت کرده و با بســتن چشــم بر 
واقعیت های موجود، نیــاز به چنین 
برنامه های آموزشی را کتمان می کنند.

علــت مخالفت بیشــتر مخالفان 
این است که به اشتباه تصور می کنند 
آموزش بهداشت جنســی به معنی 
آمــوزش آمیزش جنســی اســت و 
می ترسند با مطرح شدن این مسائل، 
چشم و گوش دانش آموزان باز شود و به 
فساد کشیده شوند؛ درحالی که به نظر 

می رسد عکس آن صادق است.
 آموزش جنسی 

باید از کودکی آغاز شود
سال هاســت که کارشناســان و 
روانشناسان از کاهش سن بلوغ، افزایش 
ایدز در اثر ارتباطات جنســی، حتی 
افزایش بیماری های جنسی دختران 

و بســیاری دیگر از خطرات ناشــی از 
بیماری های جنســی برای نوجوانان 
هشدار می دهند و متأســفانه در این 
شــرایط هیچ بحثی از اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی مســائل جنسی در 
مــدارس و نظام آموزشــی مــا دیده 
نمی شــود و صحبت از این مسائل در 

مدرسه، همچنان تابو تلقی می شود.
بیشــتر کارشناســان این حوزه 
معتقدنــد آموزش و تربیت جنســی 
کودک باید از ۴ ســالگی شروع شود 
چراکه در این ســن کودک با اعضای 
بدن خود آشنا می شود و بچه باید بداند 
کســی حق ندارد به او نزدیک شود و 
هرکســی نتواند با محبت و یکسری 
مقدمات دیگر بــه او تعرض کند. باید 
با ایجاد فضایی ایــن آموزش ها را به او 

منتقل کرد.
درواقع آموزش جنســي متناسب 
با ســن کودکان، مالحظات ویژه خود 
را مي طلبد. براي مثــال، نوع آموزش 
مسائل جنسي در دوره ابتدایي حداقل 
باید شــناخت فیزیولوژي بدن باشد 
و اینکــه دانش آموز بتوانــد در مقابل 
خواسته هاي نامشروع دیگران، »نه« 
بگوید و در صورت بروز این اتفاق، بتواند 
این مسئله را با بزرگ تر خود در میان 
بگذارد. در این زمانه بیشتر دانش آموزان 
از طریق ویدئوهایي که در شبکه هاي 
اجتماعي دیده انــد، اطالعاتی غلط از 
مسائل جنسي دارند و درباره آن با هم 
صحبت مي کنند. وقتي این آموزش ها 
اصــاًل در مدارس ایران وجــود ندارد، 
کودکان اطالعات غلط کسب مي کنند و 
درنتیجه، در برابر خواسته هاي هولناک 

افراد آزارگر، توان دفاع از خود را ندارند.
 آزارهای جنسی دلیل 

ناآگاهی نوجوانان
البته چند سالی می شود متصدیان 
حــوزه آموزش وپــرورش از اهمیت 
آموزش های جنسی در مدارس باخبر 
شــده اند و صحبت هایی در این رابطه 

شنیده می شود.  
ســال ۱۳۹۳ آزار جنســي ناظم 
مدرسه اي در شــهرک دانشگاه علیه 
تعدادي از دانش آموزان، باعث شد بار 

دیگر این موضوع موردتوجه قرار گیرد؛ 
هرچند در همان زمان هم مســئوالن 
آموزش و پرورش با فشــار رسانه اي، 
این موضوع را پذیرفتند و حمیدرضا 
کفاش، معاون وقت پرورشي و فرهنگي 
وزیر آموزش  وپرورش، به  عنوان اولین 
مسئول این وزارتخانه، این اتفاق را تأیید 
کرد و گفت: »در ایران نمي توان مسائل 
جنسي را در کتاب ها آورد یا مستقیم 
به دانش آموزان آموزش داد، بلکه باید 
فکري به حال آمــوزش خانواده هاي 

دانش آموزان کرد«.
او در این مصاحبه دربــاره برنامه 
آموزش وپــرورش بــراي آمــوزش 
مســائل جنســي در مدارس گفت: 
»آموزش وپرورش برنامه ای دراین باره 
دارد، ولي به معلمان پرورشي اي که مادر 
یا پدر باشند، این آموزش ها را مي دهیم، 
نه کســاني که مجردند. اشکال ما این 
اســت که آدم هایي به این آموزش ها 

وارد مي شوند که خودشان متوجه این 
مسائل نیستند«. 

هنوز چند ماهــی از ایــن ماجرا 
نگذشــته بــود کــه این خبــر روي 
خبرگزاري ها قرار گرفت: »معلم ورزش 
مدرسه اي در جنوب تهران، با شکایت 
۱۴ دانش آموز بــه اتهام کودک آزاري 
و سوءاســتفاده از دانش آموزانش به 
دســتور قضات دادگاه کیفري استان 
تهران بازداشت شد«.خبرهاي مربوط 
به آزار جنسي دانش آموزان در مدرسه 
و نیز کــودک آزاري )انــواع تنبیه و 
رفتارهاي خشن، آزار جنسي و تعرض( 
در محیط هاي خارج از مدرســه، در 
این سال ها نه تنها کم نشده، بلکه رو به 

افزایش نیز بوده است .
ماجرای تعرض ناظم مدرسه ای در 
غرب تهران هم که هنوز از خاطره ها پاک 
نشده است. رویدادي هولناک که ناامني 
را براي دانش آموزان و والدین آن ها در 
مدرسه و اجتماع رقم مي زند. مواجهه 
افکار عمومــي در برابر ایــن اتفاقات، 
حکایت از وجود مشــکل عمده اي در 
ساختار آموزشي کشور دارد و آن فقدان 
آموزش هاي جنسي مناسب در مدارس 
کشور است. وقایع تکان دهنده مربوط به 
آزار جنسي دانش آموزان در مدرسه و 
خارج از مدرسه، نشان مي دهد کودکان 
قرباني، ابتدایي ترین آموزش هاي الزم 
درباره حفظ حریــم خصوصي خود 
را نیز ندیده اند؛ درحالي کــه اگر این 
آموزش ها در ساختار آموزش رسمي 
کشور وجود  داشت، شاید کودکان بهتر 
مي توانســتند در برابر این تعرض ها از 

خود محافظت کنند.
آموزش های جنسی در مدارس 

آغاز می شود؟
حاال انگار پس از نقدهای زیادی که 
در این رابطه شده بود آموزش وپرورش 
نگاه جدی تری به این موضوع پیداکرده 
است. روز گذشــته رئیس پژوهشگاه 
مطالعات وزارت آموزش وپرورش گفت: 
این پژوهشگاه درصدد است راهبردهای 
مشخصی را عالوه بر تبیین مفهومی، 
در حوزه تربیت جنسی دانش آموزان 
طراحی و تدوین کنــد و درنهایت این 

راهبردها به اجرا درآید.
به گزارش ایرنــا، »فرهاد کریمی« 
درباره مطالعــات آموزش وپرورش در 
زمینه طرح تربیت جنسی اظهار کرد: 
پژوهشگاه از سال های گذشته به بحث 
تربیت جنســی در کتاب های درسی 
ورود پیداکرده و پیشنهاد هایی را ارائه 
داده که در شورای عالی انقالب فرهنگی 

مطرح و پرداخته شده است.برنامه ریزی 
درسی بر اساس سند تحول بنیادین 
باید براســاس ویژگی ها، متناسب با 
مخاطــب، جنســیت و خصوصیات 

فرهنگی و زبانی صورت گیرد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پــرورش معتقد اســت کــه باید بر 
اساس ویژگی های جنسی مخاطبان 
آموزش وپرورش محتوای آموزشــی 
تولید کند و از ســوی دیگر روش های 
تربیتی طراحی و تدوین شود. به گفته 
کریمی آموزش وپــرورش بر مبنای 
ویژگی های مخاطبــان باید طراحی، 
برنامه ریزی درسی و تدوین محتوا را 
انجام دهد، اگر ویژگی های جنســی 
دانش آموزان در برنامه های درســی 
لحاظ نشــود، تربیت خالــی از ابعاد 

منطقی و مدرن می شود.
او همچنین خاطرنشــان کرد: گاه 
ممکن اســت در برخــی از بخش ها، 
برنامه ها به صورت ســلیقه ای اعمال 
شود یعنی در یک طرح یک اصل کمتر 
موردتوجه قرار گیرد، به طور مثال در 
بحث طرح تربیت جنســی، بخشی از 
نظام آموزشی بر اســاس سلیقه خود 
بیشــتر به محتوای مردانه بپردازد اما 
بنای ایــن وزارتخانه بر این اســت که 
تناســب منطقی و علمی ویژگی های 
مخاطب که همانا دانش آموزان هستند 

در برنامه ریزی درسی رعایت شود.
کریمی در ادامــه اضافه کرد: برای 
طرح تربیت جنسی مطالعات بسیاری 
صورت گرفته و راهکارهایی ارائه شده 
اما این راهبردها باید به صورت مدون 
طراحی و ابالغ شود، همچنین در مراجع 
مربوطه تصویب شود تا زمینه اجرایی 
پیدا کند. الزم به ذکر است، پیش ازاین 
مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی 
آموزش وپرورش، از تنظیم پیش نویس 
طرح تربیت جنسی خبر داده و اعالم 
کرده بود که این موضوع در دســتور 
کار شــورای عالی انقــالب فرهنگی 

قرارگرفته است.
بنا بر گفته هــای او ایــن طرح با 
مشارکت همه دســتگاه های مرتبط 
ازجملــه آموزش وپــرورش، وزارت 
بهداشت، کمیسیون حوزوی شورای 
عالی انقالب و فرهنگی، معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری و برخی دیگر از 
دستگاه ها تنظیم شده و در پیش نویس 
طرح تربیت جنســی بــه فرصت ها و 
تهدیدهای آموزش جنسی به دانش 
آموزان پرداخته شده است که به عنوان 
یک ضرورت و پدیــده اجتماعی باید 

موردتوجه قرار گیرد.

زمزمه های آموزش های جنسی در مدارس باال گرفته است

تابویی که باید شکسته شود

یادداشت

مهدی معتق، استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر آلمان

مسئله کاربری زمین و تعیین محدوده دقیق 
پوشش های جنگلی، کشــاورزی، بیابانی و ... از 
اهمیت بسیار باالیی در تدوین برنامه ریزی های 
کالن جهت حصول به توســعه پایدار برخوردار 
است. کمتر کسی است که امروزه به جایگاه ویژه 
جنگل ها در چرخه زیست محیطی و هیدرولوژی 
و نقش مؤثر آن ها در کنتــرل پدیده هایی مانند 
سیل و فرسایش آگاهی نداشته باشد. اطالع دقیق 

از وضعیت کاربری اراضی و تعیین محدوده های 
کشــاورزی، جنگلی، مرتع و شهری خود یکی از 
مهم ترین پارامترهای مدیریت جامع آب و خاک 
در حوضه هــای آبخیز و همچنین ســاماندهی 
حوضه های باالدست و پایین دست سدهای بزرگ 

به شمار می رود.
البته تعیین دقیق این محدوده ها همواره مورد 
مناقشه دستگاه های اجرایی در ایران بوده است. 
امری که امروزه با گسترش تکنولوژی ماهواره ای 
بسیار سهولت یافته و می تواند تخمین های اشتباه 

گذشته در برنامه ریزی ها را مورد بازنگری اساسی 
قرار دهد. درحالی که در پاره ای از اظهارنظرهای 
مسئولین اجرایی اعداد ۱۴ میلیون هکتار و  ۱۶ 
میلیون هکتار، ۲ را به عنوان سطح پوشش جنگلی 
در ایران نام برده اند، جدیدترین نقشه های کاربری 
اراضی که برای کل دنیا توسط آژانس فضایی اروپا 
بر اساس مشاهدات ماهواره ای Proba-V انتشار 
یافته است، تصویر و ارقامی کاماًل متفاوت از اعداد 

ذکرشده در باال را ارائه می کند.
بر اســاس این نقشــه ها، تنها ۱.۹۶ درصد از 

مساحت کل ایران معادل ۳ میلیون هکتار دارای 
پوشــش جنگلی در نواحی جنوب دریای خزر 
است. مابقی حدود ۱۰۳ میلیون هکتار )معادل 
۶۱.۵۵ درصد( بیابان ،۳۱ میلیون هکتار )معادل 
۱۸.۴۸درصد( علف زار و استپ، ۱۸ میلیون هکتار 
)معادل ۱۰.۸۸درصد( کشــاورزی، ۴ میلیون 
هکتار )معادل ۲.۹۱درصد( درختچه زار، و تنها 
۱۶۷۰۰ هکتار معادل یک صدم درصد مساحت 

کل ایران تاالب است. 
حدود ۳.۷ درصد مساحت ایران نیز به محدوده 

آب های دائمی مانند دریای خزر، دریچه ارومیه و 
.. تعلق دارد. باید توجه داشت این اعداد بر اساس 
دیتاهای  سال ۲۰۱۵ تهیه  شده اند و می توانند بر 
اساس مشاهدات ماهواره سنتینل برای سال های 

اخیر آپدیت شوند.
همچنین باید توجه داشــت پاره ای از رده ها 
امکان دارد به علت عدم مشاهدات زمینی کافی 
در هم ادغام شده باشند و به عنوان مثال قسمتی 
از تاالب ها به علت وجــود آب دائمی در آن ها در 
کالس آب های دائمی قرار گرفته باشند. درنتیجه 
درصدهای ذکر شــده می توانند کمی خطا هم 
داشته باشند و مطلق نیستند،  ولی شمایل کلی  از 

وضعیت فعلی را به تصویر می کشند.

وسعت۱۶میلیونهکتاریجنگلهایایران؛افسانهایغیرواقعی؟

روز گذشته رئیس 
پژوهشگاه مطالعات وزارت 

آموزش وپرورش گفت که 
این پژوهشگاه درصدد 

است راهبردهای مشخصی 
را عالوه بر تبیین مفهومی، 

در حوزه تربیت جنسی 
دانش آموزان طراحی و 

تدوین کند و درنهایت این 
راهبردها به اجرا درآید

بیشتر کارشناسان مسائل 
جنسی معتقدند آموزش 

و تربیت جنسی کودک 
باید از 4 سالگی شروع 
شود چراکه در این سن 

کودک با اعضای بدن خود 
آشنا می شود و بچه باید 

بداند کسی حق ندارد به او 
نزدیک شود
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