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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
 ارائه طـرح 

 »تربیت جنسی دانش آموزان« 
به شورای عالی انقالب فرهنگی 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از ارائه 
طرح »تربیت جنســی دانش آموزان« به شورای 

عالی انقالب فرهنگی خبر داد.
مهدی نوید ادهم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
با اشاره به توجه آموزش و پرورش به ابعاد مختلف 
تربیتی به ویژه تربیت جنسی دانش آموزان و آگاهی 
رساندن به آنها در خصوص محافظت و مراقبت از 
بدن خود گفت: با توجه به تحوالتی که در جامعه ما 
در دهه اخیر به وجود آمده، امروز بیش از گذشته 
پرداختن به این نوع تربیت یعنی تربیت جنســی 

مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در گذشته یکسری آموزش های 
پیشگیری یا آموزش های مهارتی به دانش آموزان 
داده می شد که این نوع آموزش ها در همه زمینه ها 
از جمله آســیب های جنســی، دانش آموزان را 
مصون می کــرد، در واقع هــدف از آن آموزش ها 

مصون سازی بود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به نقش 
فضای مجازی در آسیب پذیری دانش آموزان اشاره 
کرد و گفت: به دلیل تحوالتی که در دهه اخیر به 
وجود آمده شبکه های مجازی متاسفانه موجب 
شده بسیاری از بچه ها به انواع و اقسام سایت ها و 
مطالب دسترسی داشته باشند و فضای عمومی 
جامعه آسیب پذیر شــده، از این رو الزم دانستیم 
تا آمــوزش و پــرورش ورود مســتقیم، جدی و 

شفاف تری در این حوزه داشته باشد.
نویدادهم تصریح کرد: بر اساس این نیاز ما کاری 
را در شورای عالی آموزش و پرورش آغاز کردیم و 
طرح  » تربیت جنسی« در این شورا مطرح شد، زیرا 
طرح ها، برنامه ها و سیاست های آموزش و پرورش 

ذیل سیاست های کالن کشور معنا پیدا می کند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره 
گنجاندن مقوله تربیت جنســی در کتب درسی 
گفت:  ما به طور غیرمستقیم آموزش هایی را در این 
زمینه در کتاب  های درسی مان داریم، اما زمانی که 
در این راستا بخواهیم وارد بحث آموزش شویم، این 

مساله نیز جدی تر می شود.
ادهم خاطرنشــان کرد: آگاهی رســاندن به 
دانش آموزان در این زمینه باید متناسب با فرهنگ 
ما، رعایت موازین اخالقی و تربیت اسالمی باشد و 
با مالحظات این کار را انجام خواهیم داد. مشروط 
بر اینکه آنچه در دســتور کار شورای عالی انقالب 
فرهنگی است، هرچه سریع تر به تصویب برسد و در 
ذیل و چارچوب آن مصوبه، ما اقدامات خودمان را 

انجام خواهیم داد. 
او بــا تاکیــد بــر اینکــه دانش آمــوزان 
و خانواده هایشــان باید هوشــیار باشند، گفت: 
امیدواریم این طرح به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی برســد و در چارچوب آن مصوبه شورای 
عالی آموزش و پرورش اقدامات خود را عملیاتی و 
اجرایی کند، ضمن اینکه یک بُعد قضیه خانواده ها 
هستند، زیرا آموزش قبل از اینکه در مدرسه شکل 

بگیرد، در خانواده شکل گرفته است.
    

در حال اجرایی شدن است؛
 ورود تماشاگران زن 

به ورزشگاه ها

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: وعــده دولت برای ورود زنان به ورزشــگاه 
توسط وزیر ورزش و جوانان در حال پیگیری است.

معصومــه ابتکار دیروز در حاشــیه شــورای 
برنامه ریزی و توسعه استان قزوین به خبرنگار ایرنا 
گفت: سازوکارها و زیرســاخت های خوبی برای 

ورود زنان به ورزشگاه تعبیه شده است.
وی گفــت: تاکنــون نیــز زنــان در چندین 
مسابقه ورزشــی در کنار مردان حضور داشته اند 
و خوشبختانه در طول مسابقات مشکل خاصی به 

وجود نیامده است.
ابتکار افزود: برای توسعه این موضوع اقدامات 

الزم در حال پیگیری است.

از گوشه و کنار

ربیعی درباره انتخابات شورایاری ها 
گفت: »شورای اسالمی شــهر تهران 
درباره انتخابات شورایاری ها مطالبی را 
تصویب کرده است. براساس همان قانون 
این ماده الزم االجرا است. همه می دانند 
این شــورایاری ها نشــاط اجتماعی را 
به همراه دارد. نکتــه حائز اهمیت این 
است که از سوی مجلس هم مغایر قانون 
نیســت. برگزاری این انتخابات کامال 

قانونی است.«
وی دربــاره آمار ثبت نامــی برای 
انتخابات شورایاری ها افزود: »12 هزار 
نفر ثبت نام کرده انــد که ۹۹ درصد هم 

تأیید صالحیت شده اند.«
نایــب رئیــس ســتاد هماهنگی 
شــورایاری ها نیز در این زمینه گفت:  از 
روز چهارشنبه که نامه رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور به سران سه قوه ارسال 
شده اســت ، در چندین نوبت مقامات 
کشوری از انتخابات شورایاری ها حمایت 
کردند و آن را کامال قانونی دانســتند. 
وزارت کشور که متولی اصلی برگزاری 
انتخابات است، نیز حمایت خود را اعالم 
و برگزاری انتخابات شورایاری ها را تایید 

کرده است.
آرش حسینی میالنی با تاکید بر اینکه 
حساسیت های قانونی درباره انتخابات 
پیش رو وجود دارد، ابراز امیدواری کرد با 
تمهیداتی که شورای عالی استان ها برای 
قانونی کردن انتخابات شورایاری ها در 
دولت مطرح کرده،  این مساله حل شود.

در نامه مورداشاره میالنی،  سازمان 
بازرســی  با تاکید بــر غیرقانونی بودن 
برگزاری این انتخابــات،  وضع مصوبه 
توسط شورای اسالمی شــهر تهران و 
همچنین اقدام به برگــزاری انتخابات 
شورایاری را برخالف اصل 1۰۰ قانون 
اساسی و نیز قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران دانسته و اقدام شورای 
اسالمی شــهر تهران و هیأت محترم 
وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل 
انجمن شــورایاری محالت در تهران 
و برگــزاری انتخابات، خــارج از حدود 
اختیارات قانونــی مراجع مزبور عنوان 

شده است.

 به گزارش خبرنــگار ایلنا،  انجمن 
شــورایاری، انجمنــی غیردولتــی، 
غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و 
مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان 
است که در ســطح محالت به فعالیت 
می پردازد. نزدیک به 1۷ سال از فعالیت 
این انجمن در شــهر تهران می گذرد و 
تهران حاال در آســتانه پنجمین دوره 

برگزاری انتخابات شورایاری قرار دارد.
 تفاوت های اساسنامه 

دوره پنجم با دوره های قبل
اگرچه برگزاری این دوره انتخابات 
شورایاری با حرف و حدیث های بسیاری 
همراه بوده، اما پس از بررسی اساسنامه و 
آیین نامه انتخابات شورایاری، سرانجام 
در اواخر خرداد ماه بود که زمان رسمی 
برگزاری این انتخابات از ســوی رئیس 

شورای شهر تهران اعالم شد.
در این دوره تفاوت هایی در اساسنامه 
شورایاری ها ایجاد شده است که از جمله 
می توان به افزایش سن رای دهندگان 
از 1۵ به 1۸ ســال اشــاره کرد، اما سن 
نامزدهای انتخاباتی از 2۵ ســال به 22 
سال کاهش یافته است. همچنین شرط 
داشتن سواد خواندن و نوشتن نامزدها 
به شرط داشتن مدرک دیپلم ارتقا پیدا 
کرده است. تفاوت مهم دیگر این دوره 
تعداد شــورایاران محالت اســت. این 
تعداد که در دوره های قبلی شامل ۷ نفر 
عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل بوده 
است، در این دوره به ۹ نفر عضو اصلی و 
۴ نفر اعضای علی البدل ارتقا یافته است.

 شورایاری هر محله در اولین جلسه 
شکل گیری، یک دبیر به عنوان سخنگو 
و رابط با سایر انجمن ها و محالت انتخاب 
می کند. اعضای علی البدل نیز در تمامی 
جلســات حضور خواهند داشــت و در 
صورت غیبت یکی از اعضای اصلی آنها 

حق رای دارند.
یکــی از تغییراتی کــه در این دوره 
انتخابات شــورایاری لحاظ شد، حذف 
مالک سوءشهرت و حســن شهرت از 
اساسنامه انتخابات شــورایاری ها بود. 
ســابق بر این افراد برای کاندیداتوری 
در محالت باید سابقه حسن شهرت را 
ارائه می دادند که با نظر اعضای شورای 

شــهر تهــران در یکصــد و چهلمین 
جلسه شورا حذف شد، اما به جای این 
اقــدام، کاندیداها حیــن ثبت نام یک 
فــرم خوداظهــاری را پر کردنــد و در 
صورت هرگونه مدرک خــالف واقع از 

کاندیداتوری حذف می شوند.
 بررسی صالحیت کاندیداها 

در سه سطح نظارتی
ثبت نــام از کاندیداهــا در تاریــخ 
سوم تیرماه آغاز شــد و تا 1۵ تیر ادامه 
یافت. پــس از آن روند تایید صالحیت 
شرکت کنندگان در هیات های اجرایی 
مناطق 22 گانه آغاز شــد. پس از آنکه 
هیات های اجرایی مناطق بررسی اولیه 
پرونده هــای اولیه کاندیداهــا را انجام 
داد، به مــوازات آن هیات های نظارت 
منطقه ای نیز بررســی صالحیت ها را 
انجام و در نهایت با کنترل نهایی هیات 
نظارت مرکزی، کار بررسی پرونده ها در 
تاریخ 2۵ تیرماه پایان یافت.  در این دوره 
نزدیک به 12۳۰۰ نفر به عنوان کاندیدا 
ثبت نام کرده اند که به گفته نایب رئیس 
ستاد هماهنگی شورایاری ها از این بین 
در حدود 12 هزار نفر واجد شرایط حضور 
در انتخابات هستند و صالحیت ۹۸ نفر 

آنها احراز نشده است.
 مردم به ۹ نفر پای صندوق ها 

رای می دهند
رای دهنــدگان در ایــن دوره به ۹ 
نفــر رای می دهند و در نتیجــه از بین 
کاندیداهــا ۳1۶۸ نفر بــه عنوان عضو 
اصلی انتخاب خواهند شد. هر محله ۴ 
عضو علی البدل نیز خواهد داشــت که 
1۴۰۸ نفر را شامل می شود، در نتیجه 
در مجموع ۴۵۷۶ نفر به عنوان نماینده 
مردم ۳۵2 محله تهران به عنوان اعضای 
شورایاری محالت به ســرای محله راه 
می یابند. بیان این نکته قابل ذکر است 
که اعضای علی البدل پای صندوق های 
رای انتخاب نمی شوند و مردم تنها به ۹ 
نفر رای خواهند داد. ۴ عضو علی البدل، 
به ترتیب تعداد آرای اخذ شده به عنوان 

اعضای علی البدل اعالم خواهند شد.
 برگزاری الکترونیــک انتخابات در 
این دوره تفاوت بارز نسبت به دوره های 
قبل است که به گفته دبیرستاد اجرایی 

انتخابات شورایاری ها با سیستم مکانیزه 
رای گیری امکان تخلف در حین رای به 
صفر خواهد رسید. برای این انتخابات 
1۷۰۴ شعبه  رای گیری در محالت در 
نظر گرفته شــده و ۸1۰۰ صندوق رای 
الکترونیک در سطح شــعب اخذ رای 

پیش بینی شده است.
 تنها داشتن شناسه ملی

 کافی است
براساس اعالم ستاد اجرایی انتخابات 
شورایاری ها، سن رای دهندگان 1۸ سال 
به باال است و تنها داشتن کارت ملی برای 
رای دادن کافی اســت، اما اگر فردی به 
هر دلیلی کارت ملی نداشــته باشد، به 
شرط آنکه کد ملی خود را حفظ باشد، 
می تواند با شناسنامه نیز در شعب اخذ 
رای حاضر شود و رای خود را به صندوق 
اندازد. البته درباره افرادی که شماره ملی 
خود را بخاطر ندارند، باید با هماهنگی 
ثبت احوال نحوه اخــذ رای از این افراد 
مشخص شود. مهر حضور در انتخابات 
شورایاری ها در شناســنامه افراد ثبت 

نمی شود.
 رای دادن در محله های دیگر 

ایراد قانونی ندارد
به گفته محمدرضا جــوادی یگانه،  
مجری برگزاری انتخابات شورایاری ها 
و  معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار 
تهران افراد مجازند، در هر محله ای که 
تمایل دارند؛ پای صنــدوق رای حاضر 
شــوند و به کاندیدای مدنظر خود رای 
دهند و این یک اقدام غیرقانونی فرض 
نمی شــود. مصوبه قانونی شورای شهر 
تهران، تنها گزینه رای دادن را سن باالی 
1۸ ســال تعیین کرده است،  در نتیجه 

شرط دیگری ندارد و نمی توانیم بگوییم 
تخلفی صورت گرفته است،  اما کسی که 
در محله خــودش رای نمی دهد و برای 
رای  دادن به محله دیگری می رود، تعلق 

محله ای اش پایین است. 
با این شرایط افراد نمی توانند در یک 
محله به کاندیــدای محله دیگری رای 
دهند و برای رای دادن به کاندیداهای 
یک محله مشــخص حتما باید در آن 
محله حضور یابند، البتــه رای دادن در 
محله  ای متفاوت از محل سکونت ایراد 

قانونی ندارد. 
 نحوه رای دادن

 با صندوق های الکترونیک
به گفته دبیر ستاد اجرایی انتخابات 
شورایاری ها در هر شعبه رای گیری یک 
دستگاه احراز هویت وجود دارد. کسانی 
که وارد شعب می شوند، کارت شناسایی 
خود را ارائه می کنند و دســتگاه احراز 
هویت که به ثبت احوال متصل اســت، 
احراز هویت افــراد را انجام می دهد. در 
حقیقت دستگاه احراز هویت، سن افراد 
و این که در شــعبه دیگری رای داده اند 
یا خیر و همچنین تطابق کد ملی با فرد 
حاضر در شعبه را انجام می دهد. پس از 
این مرحله کارت تعرفه به شرکت کننده 
داده می شود و فرد می تواند در جایگاه 
صندوق رای آفالین به ۹ نفر رای بدهد. 
پس از اخذ رای برگه ای از اســامی افراد 
چاپ و به داخل صندوق انداخته می شود 
تا در صورت اعتراض امکان شــمارش 

دوباره وجود داشته باشد.
 شعب اخذ رای 

را چگونه پیدا کنیم؟
 به گفته دبیر ستاد اجرایی انتخابات 
شورایاری ها تقریبا همه شعبی که در 
سال های گذشته از آنها برای رای گیری 
استفاده شد به استثناء برخی مناطق، 
در ایــن دوره نیز به عنوان شــعب اخذ 
رأی انتخاب شــده اند. مردم توســط 
بنرهایی که از طریق شهرداری مناطق 
در محالت نصب می شــود، در جریان 
شعب اخذ رأی قرار می گیرند. همچنین 
در سایت شورایاری یا در واقع سایتی که 
کاندیداها در آن ثبت نام کردند به نشانی 
shorayari.tehran.ir تبدیــل به 
ســایت محل های برگزاری انتخابات 
و شــعب اخذ رأی می شــود که آمار و 
اطالعات شعب و محالت در آن قرار داده 

شده است. 
در این ســایت نام کاندیداهای هر 
محله، سن، جنس، شغل، شماره منطقه 
و کد انتخاباتی نیز درج شــده است. به 
عالوه قرار است در روزهای آینده با دایر 
شدن یک سامانه تلفنی مردم بتوانند، 
در جریــان اطالعات شــعب اخذ رای 

قرار گیرند.

مکان و زمان برگزاری انتخابات 
 شــعب اخــذ رای در مســاجد، 
حسینیه ها و مدارس مستقر می شوند و 
تقریبا بجز تعداد محدودی از شعب که 
تغییراتی داشته، مبنای جانمایی شعب، 
همان مبنــای دوره چهــارم انتخابات 
شورایاری ها است. زمان رای گیری نیز 
از ساعت ۸ صبح روز جمعه، ۴ مرداد تا ۴ 
بعدازظهر است و امکان تمدید این زمان 

تا ساعت ۸ شب وجود دارد. 
آمار کاندیداها

در سطح مناطق 22 گانه بیشترین 
تعداد ثبت نام کنندگان در منطقه چهار 
بــا 12۵۳ داوطلب به ثبت رســید که 
از این تعداد ۹۰۰ نفر مــرد و ۳۵۳ نفر 
زن هســتند. پس از آن منطقه پنج با 
11۸1 نفر داوطلب کــه ۸۸۷ نفر آن را 
مردان و ۳۰۳ نفر آن را زنان تشــکیل 
می دهنــد، در جایگاه دوم قــرار دارد و 
سپس منطقه یک با ۹11 نفر داوطلب 
که ۶۶۷ نفر آن را مردان و 2۴۴ نفر آن را 
زنان تشکیل می دهند، در جایگاه سوم 
قرار گرفته اند. کمترین تعداد داوطلبان 
انتخابات شــورایاری ها نیز متعلق به 
منطقه ۹ بــا 2۶۸ داوطلب اســت که 
2۰1 نفر آن را مردان و ۶۷ نفر آن را زنان 
تشکیل می دهند. بنابر این گزارش۶۷ 
درصد کل ثبت نام کنندگان زیر ۴۵ سال 
و 2 درصد نیز بین ۶۵ تا ۷۵ ســال سن 
دارند. همچنین ۷۵ درصد کل ثبت نام 
کنندگان آقا و 2۵ درصد خانم ها هستند. 
رشــته حقوق با ۳۳۵ نفر باالترین آمار 
ثبت نامی را دارند، سپس رشته عمران 
با ۳2۸ نفر و حســابداری با ۳۰2 نفر در 
جایگاه دوم و ســوم قرار دارند. بر اساس 
این آ مار 2۳ درصد کاندیداها از اصناف، 
1۵ درصد کارمندان دولت، 1۰ درصد 
فعاالن حوزه مسکن، ۵ درصد وکال، ۵ 
درصد پزشکان، ۴ درصد زنان خانه دار، 
2 درصد دانشجویان و 2 درصد کارمندان 

شهرداری هستند.
استقبال پرشور کارگران از 

انتخابات شورایاری
افشــین حبیب زاده، عضو ســتاد 
شــورایاری ها، در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنــا،  از حضــور پررنگ کارگــران در 
انتخابات شورایاری ها خبر داد و گفت: 
به صورت تقریبی،  بیــش از 1۰ درصد 
از ثبت نام کننــدگان را جامعه کارگری 
تشکیل می دهند و اســتقبال جامعه 
کارگری برای حضور در سمت شورایاری 

محالت بسیار خوب بوده است.

ربیعی با وجود حاشیه های بسیار بر موضوع ؛ تصریح کرد:

برگزاری انتخابات شورایاری ها کامال قانونی است

یادداشت

شهرام نورمحمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه

این روزهــا می بینیم که به رفتار مــردم ایران در فضای 
مجازی از قبیــل بی احترامی به چهره های شناخته شــده 
یا افشای امور شخصی ســلبریتی ها، انتقادات زیادی وارد 
می شــود. برای همه روشــن اســت که به منظور حصول 
اطمینان از عدم سوءاســتفاده از امکانات نامحدود فضای 
مجازی، نیاز اســت در جامعه قواعد و هنجارهایی رفتاری 
ایجاد شود. به همین دلیل است که امروزه بحث شهروندی 
دیجیتال بخصوص در جوامع توسعه یافته مورد توجه خاص 

سیاستگذاران قرار گرفته است تا اهدافی نظیر اصالح رفتار 
مردم در فضای مجازی، درک صحیح از نحوه کار فناوری های 
ارتباطی، آموزش اخالق و قوانین دیجیتال، اطالعات الزم 
درباره حفظ امنیت در فضای مجازی و غیره پوشــش داده 
شود. در مقابل، شهروندان باید مسئولیت پذیری دیجیتال 
داشته باشــند. منظور از مســئولیت پذیری دیجیتال این 
است که شــهروندان باید از تمام ابزارهای تکنولوژیکی که 
در دسترس دارند، به نحوی اخالقی و پذیرفته شده استفاده 
کنند. به این ترتیب باید اطمینان حاصل شود که مردم از حق 
حفظ حریم شخصی و آزادی بیان خود به شیوه ای مناسب 

در فضای مجازی بهره ببرند. تردیدی نیست که اصالح رفتار 
مردم در فضای مجازی نیاز به فرهنگ سازی دارد و آموزش از 
دوران کودکی، از این حیث اهمیتی بسزا دارد. امروز فناوری 
ارتباطات بخشی جدانشدنی از زندگی کودکان و نوجوانان 
ماســت و آنها در همه جا به فضای مجازی دسترسی دارند. 
بنابراین به همان اندزه که والدین و نظام آموزشــی، قواعد 
زندگــی در جامعه را به فرزندان میهــن آموزش می دهند، 
اهمیت دارد که آمــوزش قواعد و هنجارهای شــهروندی 
دیجیتال نیز مدنظر قرار بگیرد. عــالوه بر مباحث مرتبط با 
حفظ امنیت حریم شــخصی در فضای آنالین، موضوعاتی 

نظیر رعایت کپی رایت، ســرقت علمی و رعایت حق مؤلف 
هنگام اســتفاده از محتوای ادبی و علمی در اینترنت را نیز 
می توان بــه کــودکان و نوجوانان آموخت. بــرای آموزش 
چگونگی حفظ امنیت در فضای مجازی و جلوگیری از نفوذ 
هکرها، باید کارگاه هایی در مدارس برای محصالن و والدین 
آنها برگزار شود. مساله  مهمی مانند بقای رد پای حضور ما در 
فضای مجازی، اهمیت آن و تاثیری که بر زندگی تحصیلی 
و شــغلی افراد می تواند داشته باشــد، باید به نحو روشن و 
صحیحی به دانش آموزان گوشــزد شود. در حالی که شاهد 
رواج اســتفاده آموزشــی از ابزارهای ارتباطی در مدارس و 
محاصره شدن کودکان و نوجوانان با انواع رایانه ها، تبلت ها و 
گوشی های هوشمند هستیم، بسیار ضرورت دارد که فرهنگ 
صحیح و امن استفاده از این ابزارها را با جدیت بیشتر از قبل 

به آنها آموزش دهیم.

شهروندی دیجیتال و اهمیت آموزش به کودکان

سخنگوی دولت: این 
شورایاری ها نشاط 

اجتماعی را به همراه دارد. 
نکته حائز اهمیت این است 
که از سوی مجلس هم مغایر 
قانون نیست و برگزاری این 
انتخابات کامال قانونی است
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