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کدخدایی خبر داد: 
 شورای نگهبان الیحه 

»تابعیت  فرزندان« را تاییدکرد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه اصالح 
قانون تعیین تکلیف  تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی خبــر داد. به گزارش 
خبرآنالین، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: 
الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف  تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امروز 

در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد.
    

 ۶۷درصد از جرایم 
فضای مجازی اقتصادی است

رئیس پلیس پایتخت از افزایش روزافزون جرایم 
در فضای مجازی خبر داد و اعالم کرد: ۶۷درصد از 
جرایم فضای مجازی مربوط به حوزه اقتصادی است. 
به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی توضیح داد: 
همچنین ۱۷درصد از جرایم فضای مجازی مربوط 
به موضوعات اخالقی و مابقی اجتماعی اســت.  به 
گفته رحیمی، در ۶ماه گذشته از سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته وقوع جرایم در حوزه 
مجازی ۱۳۰درصد و در عین حال میزان کشفیات 
ما نیز ۱۳۰درصد رشد داشت. او ادامه داد: در ۶ماه 
سپری شده از امسال ۲هزار و ۷۵نفر در حوزه جرایم 
فضای سایبری شناسایی و دستگیر شدند در حالی 

که در مدت مشابه شال قبل این آمار ۹۰۳نفر بود.
    

 »کودک کار  ایرانی « 
زیادتر شده است 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از 
افزایش »کودک کار ایرانی « در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، حبیب اهلل مســعودی فرید در 
پاسخ به این ســوال که چرا آمار دقیقی از کودکان 
کار وجود نــدارد، گفت: در رابطه با آســیب های 
اجتماعی نمی توانیم، آمار دقیقی بدست بیاوریم، 
چرا که پدیده  هایی مخفی است. در تمام آسیب های 
اجتماعــی اعم از کــودکان کار، شیوع شناســی 
اجتماعی کودکان کار و بسیاری دیگر از آسیب های 

از این دست، آمارهای تخمینی بیان می شود.
مســعودی فرید بیان کرد: چند ســال قبل، 
تحقیقی در این زمینــه انجام دادیــم که آماری 
حدود ۱۴هزار کودک در تهران و ۷۰هزار نفر برای 
کشور به ما اعالم شد. البته این اقدام هم برآورد بود 
و حتی شیوع شناسی  هم در آن منظور نشد. بطور 
مثال آماری که در شیوع شناسی اعتیاد وجود دارد، 
خوداظهاری است. بطور مثال ۲میلیون و ۸۰۰هزار 
نفر آمار مصرف مواد برای یک بار را هم که داشتیم، 

نتیجه خوداظهاری بود.    
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به 
این سوال که آیا راهکار ممکنی برای رسیدن به آمار 
مشخص درباره کودکان کار وجود دارد؟ گفت: باید 
کودکان را جمع آوری و آنها را نشان دار کنیم. بعد از 
یکی دو ماه دوباره تعدادی دیگر از آنها را جمع آوری 
کنیم تا ببینیم از این تعداد جمع آوری شده چند نفر 
جدید هستند. او در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون 
این روش آمارگیری دربــاره کودکان کار و خیابان 
انجام گرفته است؟ تصریح کرد: در رابطه با کودکان 
خیابانی تا به حال این کار نشده است. تمام آمارهایی 
که سازمان ها یا اشــخاص ارائه می دهند؛ حدسی 
است. مســعودی فرید افزود: هم اکنون ۶۳مرکز 
روزانه کودک و خانواده در کشور داریم. مراکز روزانه 
سازمان بهزیســتی مراکز حمایتی از خانواده ها و 
کودکان محسوب می شوند.  از این تعداد ۱۸مرکز در 
تهران مستقر است و خیلی از مراکز با نام مراکز پرتو 
تنها توانستند فضای الزم را از شهرداری اخذ کنند. 
تمام این مراکز طبق دســتورالعمل های سازمان 
بهزیستی کار می کنند. حتی شهرداری از ما خواسته 
است، استاندارد ســازی این مراکز و اعتبارسنجی 
آنها را طبق استانداردهای سازمان بهزیستی انجام 
بدهیم.   او در ارتباط با آمــار پذیرش کودکان کار و 
خیابان توسط سازمان بهزیســتی اظهار کرد: در 
ســال های پیش ۵یا ۶هزار کودک را می توانستیم 
پذیرش کنیم، اما این آمار امروز به ۱۳هزار و ۷۰۰نفر 

در هر سال رسیده  است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

سرطان ســینه یکی از شایع ترین 
ســرطان ها در بین زنان است. بیماری 
که دلنگرانی زنان زیادی در سرتاســر 
دنیاست؛ اما ابتال به این بیماری به معنای 
مرگ نیست و تشــخیص و درمان به 
موقع آن می تواند شــاه کلید نجات از 

مرگ باشد.
 سرطان سینه مردان
 را هم تهدید می کند

در جهان پس از سرطان ریه و معده 
سرطان سینه ســومین سرطان شایع 
است. آمارها نشان می هد از هر ۸ زن یک 
زن در طول عمر خود به سرطان سینه 

مبتال می شود.
ساالنه ۱۰هزار نفر در ایران به سرطان 
سینه مبتال می شوند. بعد از حوادث و 
بیماری های قلبی و عروقی این سرطان 
شایع ترین علت مرگ و میر در زنان به 
شــمار می رود. از هر ۳۵ زن در کشور 
ایران یک نفر به این سرطان مبتالست.  

برخی پزشکان به این اعتقاد دارند 
که هیچ آمار دقیق و موثقــی از تعداد 
زنانی که به این بیماری مبتال شده اند 
در دست نیست اما گفته می شود حدود 
۶۵ هزار نفر مبتال به سرطان سینه در 
کشــور وجود دارد که هر ســال به این 
تعداد ۱۰هزار نفر اضافه می شود. البته 
سرطان ســینه می تواند در مردان هم 
بروز کند؛ اما آمار آن بسیار کم تر است. 
۹۹ درصد مبتالیان به ســرطان سینه 
را زنان و یک درصد را مردان تشــکیل 
می دهند و در ایران نیز ســاالنه چیزی 
حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مرد به سرطان سینه 

مبتال می شوند.
اهمیت انجام معاینات پیشگیری 

از سرطان سینه
پیشــگیری از ســرطان موضوعی 

اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
در این مورد خاص از سرطان اما بانوان 
باالی ۲۰سال حتما باید برای اقدامات 
پیشــگیرانه مراجعه کننــد. چراکه 
اساس ســالمت جامعه زنان هستند و 
آنها اعم از این که در خانواده هایشــان 
سابقه خانوادگی این نوع بیماری ها را 
دارند یا خیر باید برای طرح غربالگری 
و پیشــگیری از بروز ایــن بیماری به 
درمانگاه هــا و متخصصیــن مربوطه 
مراجعه کنند. افرادی کــه دارای فرد 
مبتال به هر یک از انواع سرطان ها هستند 
باید متوجه باشند که میزان ابتالی بقیه 
اعضای خانواده به بیماری ســرطان ۴ 
برابر بیشتر از بقیه است بنابراین انجام 
ماموگرافی روی زنان این خانواده ها باید 

۵ سال زودتر از بقیه افراد صورت گیرد.
حدود هفت درصد ســرطان های 
ســینه بصورت انتقال فامیلی یا ارثی 
است. حداقل ۲۰ ژن زمینه ساز سرطان 
سینه وجود دارد که معموال از والدین به 
فرزندان می رسند و باعث افزایش ریسک 
سرطان پستان در فرزندان می شوند. 
زنانی که این ژن معیوب را از والدین خود 
به ارث می برند پنج برابر بیشتر شانس 
ابتال به سرطان را نسبت به افراد بدون 

ژن معیوب دارند.
بحث پیشــگیری و چک آپ های 
سالیانه آنقدر اهمیت دارد که در بسیاری 
از کشــورهای پیشــرفته دنیا از زنان 
دعوت می شود تا برای انجام آزمایشات 
پیشگیرانه اقدام کنند. برای مثال هر دو 
سال یک بار در آلمان برای زنان ۵۰ تا ۶۹ 
سال برگه ای فرستاده می شود که در آن 
از آنان دعوت شده برای انجام آزمایش 
ماموگرافی به مرکزی برای انجام این کار 
مراجعه کنند. در این آزمایش سینه ها 
را در میان دو صفحه قــرار داده و از آن 
عکسبرداری می شود. اگر تغییری در 
بافت ســینه به وجود آمده باشد، این 
آزمایش آن را نشان می دهد. تشخیص 

به موقع سرطان می تواند جان بسیاری 
را نجات دهد برای همین به زنان توصیه 

می شود: به موقع به ماموگرافی بروید!
 سن سرطان در ایران 
پایین تر از سن جهانی

شیوع سرطان سینه در ایران آنقدر 
باالست که به گفته پروفسور ناصر پارسا، 
عضو هیات علمی مرکز سرطان شناسی 
ایران، سن ابتال به سرطان در ایران پنج 

سال پایین تر از سن جهانی است.
بر اســاس صحبت های او، در حال 
حاضر به طور متوســط ســن ابتال به 
سرطان ســینه در ایران بین ۴۵ تا ۵۵ 
ســال اســت در حالی که این سن در 
کشــورهای غربی بین ۵۰ تا ۶۰ سال 

است. 
با این حســاب انجام آزمایش های 
پیشگیری برای پی بردن به این بیماری 
از اهمیت خاصی برخوردار است. انجام 
آزمایش های ماموگرافی در زمان مناسب 

می تواند جان بیماران را نجات دهد. 
تنها به ماموگرافی نروید

پزشکان تاکید می کنند اگر چیزی 
در سینه تان احســاس کردید، از ترس 
ســرتان را زیر برف نکنیــد و تصمیم 
نگیرید که اصال سراغ  ماموگرافی نروید. 
متاسفانه هنوز خیلی زنان هستند که 
واقعیت را نفی می کنند و چشــم بر آن 

می بندند.
در موارد بسیاری درمان تنها زمانی 
نتیجه می دهد که پزشــک سینه را به 
طور کامل بــردارد؛ عملی که برای یک 
زن می تواند با عواقب روحی شــدیدی 
توام باشد؛ این که خود را دیگر یک زن 
کامل احساس نکند یا نگران این باشد 
که شریک زندگی اش دیگر او را دوست 
نداشته باشد. اما عمده زنان پس از مدتی 
این را می پذیرند و بــه خود می گویند: 
»همین است که هســت!« بعضی ها 
سینه مصنوعی می گذارند. بعضی ها با 

وضع جدید می سازند.

توصیه دیگری که پزشکان هنگام 
چک آپ های ماموگرافی می کنند این 
است که تنها به ماموگرافی نروید. برای 
بسیاری زنان شنیدن این که سرطان 
پســتان دارند یک شوک اســت. اگر 
نمی توانیــد با شــریک زندگی تان به 
این آزمایش بروید، حداقل از دوســت 
نزدیک  خود بخواهید شما را همراهی 
کند. چون خیلی ها زمانی که به آنها گفته 
می شود سرطان دارند، به کلی روحیه 
خود را از دست می دهند و در آن لحظه 
ابدا نمی دانند چگونه بــا این خبر کنار 
بیایند. بعضی از آنها به کلی تمرکزشان را 
از دست می دهند و اصال گوش نمی دهند 
که پزشــک به آنها چه می گوید. برای 
همین وقتی کســی همراه شماست 
می تواند بعدا به شــما بگوید مهم ترین 

نکاتی که پزشک به شما توصیه کرده 
چه بوده است. او هم چنین می تواند در 
این لحظات سخت کمی به شما روحیه 

بدهد و آرام تان کند.
تاثیر ژن ها در سرطان

همانطور که پیش تر هم اشاره شد 
ژن ها نقش قابل توجهی در ســرطانی 
شــدن بدن ایفا می کنند. اگر زنی ژنی 
در خود حمل می کند که می تواند دچار 
جهش سرطانی شود، احتمال ابتالی او 
به سرطان سینه ۵۰ تا ۸۰ درصد است. 
این ژن ها، ژن های ســرطان سینه نیز 
نامیده می شوند. اگر مادر یا مادربزرگ 
شما ســرطان سینه داشــته احتمال 
ابتالی شما به این بیماری می تواند باال 
باشد. از دهه ۱۹۹۰ می توان با آزمایشاتی 
این ژن را تشخیص داد. زنی که این ژن را 
حمل می کند باید خود تصمیم بگیرد 
که آیا حاضر است پیشاپیش سینه اش 
را کامال بردارد یا نه. با برداشــتن سینه 
خطر ابتال به سرطان سینه می تواند به 
کلی برطرف شود. راه دشواری که یکی از 
هنرپیشه مشهور انتخاب کرد. او تصمیم 
گرفت هر دو ســینه خود را بردارد. در 
سال های اخیر بر شمار زنانی که مسیر او 

را رفته اند بیشتر شده است.
واضح اســت که تمام مــوارد ابتال 
به این بیماری نیاز به برداشــتن سینه 
ندارد. تشــخیص زودهنگام سرطان 
سینه می تواند از برداشتن کامل آن در 
بسیاری موارد جلوگیری کند. پزشکان 
به برخی نشانه ها اشــاره می کنند و از 
لــزوم توجه به آنها ســخن می گویند: 
تغییرات در شکل یا رنگ پستان مانند 
قرمزی، پوســت پرتقالی شدن، ترشح 
از نوک ســینه، زخم یا فرو رفتن نوک 
 آن و درد می تواند از نشانه های ابتال به 

سرطان پستان باشد.
در کاهش احتمال ابتال به سرطان 
نیز عوامل متعددی موثرنــد. یکی از 
عوامل ورزش اســت. حداقل ســه بار 
در هفته و هر بار دســت کم نیم ساعت 
ورزش کنید، طوری کــه عرق کنید و 
ضربان قلب تان باال رود، سیگار نکشید، 
مصرف الکل را به حداقل برســانید، در 
پخت و پز از روغن های اشباع شده پرهیز 
کنید چون این گونه روغن ها احتمال 
ابتال به سرطان را زیاد می کند و آرامش 

روانی بدن شما را در برابر بیماری های 
 بســیاری مقــاوم می کنــد، از جمله  

در برابر سرطان.
صورتی، رنگی برای سرطان سینه

رنگ ها و نمادها بهترین گزینه برای 
به ذهن سپردن رویدادها و مناسبت ها 
هستند، نمادها نشانگر یک روز خاص، 
یک روز مهم، تاثیرگذار و حتی نماد یک 

خطر و یک بیماری هستند.
بر همین اســاس بود که »شارلوت 
هایلی« بانوی آمریکایی که از سرطان 
سینه رنج می برد دســت به یک ابتکار 
زد و با نشان دادن یک نماد دنیا را نسبت 
به این بیماری و رنجی که از آن می برد 
آگاه کرد تا جامعه جهانی نسبت به این 
بیماری زنان حساس تر شود. او با خلق 
نمادی توسط یک روبان صورتی درصدد 
این برآمد تا دنیا نســبت بــه بیماری 

سرطان سینه آگاه تر شود.
در اثر تالش ها و خدمات او روز اول 
اکتبر)۱۰مهر( به عنــوان روز جهانی 
آگاه سازی درباره ســرطان پستان نام 
نهاده شــد. قصه روبان صورتی، قصه 
مبارزه و درد است. مبارزه ای برای حیات 
و رهایی از یک بیماری اســت. اکنون 
روبان صورتی به نماد آگاهی بخشی و 
اطالع رســانی درباره بیماری سرطان 

پستان تبدیل شده است.
شاید امروز کســی به یاد نیاورد که 
روبان صورتی ابتکار شــارلوت هیلی 
است، چرا که این روبان اکنون ماموریت 
مهم تری بــا این شــعار دارد: »آگاهی 
بخشی درباره سرطان سینه«. به گفته 
تمام متخصصان جراحی سینه آگاهی 
زنان نقــش عمده و چشــمگیری در 
پیشگیری از سرطان سینه دارد. به امید 
روزی که دیگر هیچ زنی از سرطان سینه 

رنج نبرد.

لزوم توجه زنان در پیشگیری از ابتال به سرطان سینه؛

قصه روبان صورتی، قصه مبارزه و درد است

یادداشت

سیدعلی شاه صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

الیحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان، با جنبه عمومی 
دادن به »کودک آزاری« و جرم انگاری در راستای اجباری کردن 
گزارش دهی موارد کودک آزاری، نویدبخش شکل گیری نظام 

دادرسی خاص اطفال بزه دیده خواهد بود.
به  رغم وجــود مقرراتــی پراکنده در موضــوع حمایت از 
کودکان ونوجوانان در قوانینی همچون قانون مجازات اسالمی، 
قانون مدنــی، قانون حمایت از خانواده، قانــون تأمین زنان و 
کودکان  بی سرپرست و قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل 
اطفال و نوجوانان ایرانی، فشارها و نیازهای اجتماعی به سمت 
تدوین و تصویب قانونی خاص حرکــت کرده که درنهایت در 
سال جاری الیحه حمایت از کودکان ونوجوانان پس از بررسی 
و رســیدگی های طوالنی و رفع ایرادات شــورای نگهبان، به 
تایید این شورا رسیده و به زودی به عنوان قانون شاهد ابالغ و 

الزم االجرا شدن آن خواهیم بود. قانون حمایت از حقوق کودک 
و نوجوان متشکل از ۴فصل است که به صورت کامل، از تعریف 
کلیات، تشکیالت و جرایم و مجازات ها تا تحقیق، رسیدگی و 

تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.
در این قانون ۱۸سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی 
یاد شــده و افراد زیر این ســن می توانند از حمایت های این 
قانون بهره مند شــوند. قانونی که با جنبــه عمومی دادن به 
»کــودک آزاری« و جرم انگاری در راســتای اجباری کردن 
گزارش دهی موارد کودک آزاری، نویدبخش شکل گیری نظام 

دادرسی خاص اطفال بزه دیده است .
تعیین برخی تکالیف بــرای حمایت از کودکان ونوجوانان 
به تفکیک برای قوه قضائیه،  نیــروی انتظامی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت 
آموزش وپرورش، وزارت بهداشت و صداو سیما که صرفاً جنبه 
توصیه ای نداشته و دارای ضمانت اجرای تخلف هستند در کنار 

پیش بینی ایجاد دفتر قضایی حمایت از کودکان و پیشگیری از 
بزه دیدگی و توجه و شناسایی کودک در معرض خطر از نکات 

مثبت قانون حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان است.
مکلف شــدن قضات و نظارت مراکز نگهــداری اطفال و 
نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و 
همچنین قابل تجدیدنظر بودن تمامی احکامی که درخصوص 
اطفال و نوجوانان صادر می شود از دستاوردها و نوآوری های 

صورت گرفته درخصوص حقوق کودکان ونوجوانان است.
در این قانــون »کــودک  آزاری« و »آزار و اذیت کودکان و 
نوجوانان«  مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و مجازات هایی 
برای مواردی همچون صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه 
جســمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سالمت و 
بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، 
هرگونه خریــد و فروش کــودکان، بهره  کشــی از کودکان، 
کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خالف و موارد دیگر 

مورد توجه و تصویب قرار گرفته است . ماده ۱۰ الیحه حمایت از 
حقوق کودکان ونوجوانان به مساله آزار یا سوءاستفاده جنسی 
از کودک می پردازد و اشاره دارد به این که هرکس نسبت به طفل 
یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی 
که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند 
وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، مجازات می شود 
و در ادامه این سوءاســتفاده را با توجه به تماسی و غیرتماسی 
بودن، به عنف بودن یا از سوی محارم بودن تقسیم کرده و برای 

آن مجازات تعیین می کند.
یکی دیگــر از مهم ترین مــوارد این قانــون، حمایت از 
کودکان ونوجوانان در زمینه تحصیل اســت، در این خصوص 
وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند درخصوص 
والدینی که تمکن مالی ندارند و نمی توانند فرزندان خود را به 
مدرسه بفرستند، ورود کرده و مسئولیت آموزش این کودکان 
را برعهده بگیرند. با این حال در کنار همه این نکات مثبت باید 
دید ایجاد تکالیف جدید برای ســازمان های متعدد باالخص 
سازمان بهزیســتی و نهادهای مجری تا چه از پس اجرای آن 

برخواهند آمد.

شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده  در سایه اجرای الیحه

۹۹ درصد مبتالیان به 
سرطان سینه را زنان و یک 

درصد را مردان تشكیل 
می دهند و در ایران نیز 

ساالنه چیزی حدود ۲۰۰ تا 
۲۵۰ مرد به سرطان سینه 

مبتال می شوند

در حال حاضر به طور 
متوسط سن ابتال به سرطان 
سینه در ایران بین 4۵ تا ۵۵ 

سال است درحالی که این 
سن در کشورهای غربی 

بین ۵۰ تا ۶۰ سال است 

 شماره   351   /    پنجشنبه  11  مهر   1398  /    4 صفر 1441  /   3 اکتبر   2019


