
66 برابر شدن اعتبارات حوزه جوانان
ايسنا| وزير ورزش و جوانان اعالم كرد: احياي سازمان ملي جوانان در دولت تصويب شده و اين اليحه به مجلس تقديم شده است كه اميدواريم تا قبل از تشكيل كابينه دولت دوازدهم، تفكيك سازمان ملي 
جوانان انجام شود و اگر اين تفكيك به تصويب مجلس برسد، دولت دوازدهم با جديت بيشتري به مسائل و مشكالت جوانان رسيدگي خواهد كرد. سلطاني فر ضمن تكذيب اين موضوع كه حوزه ورزش، فعاليت 
بخش جوانان را تحت الشعاع قرار داده، گفت: اعتبارات در بخش ورزشي از سال 92 تا سال جاري حدود 6 برابر شده اما اعتبارات اختصاصي به حوزه جوانان 66 برابر شده است. 
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اصالح طلبان پيروز انتخابات 
نظام پزشكي در تهران شدند

ايرج فاضل، محمدرضا ظفرقندي، مصطفي معين، سيد تقي نوربخش و رحمت اهلل 
حافظي جزو 10 پيروز انتخابات نظام پزشكي درتهران هستند

انتقال سرورهاي تلگرام به 
ايران؛ از تعليق مسووالن تا 

تكذيب تلگرام
حض��ور وزي��ر ارتباط��ات و معاون��ش 
در نمايش��گاه الكام��پ روز گذش��ته با 
حاش��يه هايي همراه بود كه باز هم نام تلگرام را بر صدر 
خبرها نشاند. روز گذش��ته و در اخبار مربوط به نشست 
خبري نمايشگاه الكامپ جمله اي منتشر شد كه خيلي 
زود راهش را در شبكه هاي مجازي پيدا كرد و تبديل به 
خبر مهم صبح ديروز شد، خبر كوتاه بود: »تلگرام انتقال 
سرورهايش به ايران را پذيرفته اس��ت« اين خبر از دل 
اين جمله بيرون آمده بود: »طبق مصوبه ش��وراي عالي 
فضاي مجازي، شركت هاي بين المللي كه مي خواهند 
در ايران كار كنند، بايد سرورش��ان به داخل ايران بيايد 
كه براي اين كار، به آنها زمان و مهلت مي دهيم و به دليل 
همين الزام، تلگرام پذيرفته كه بيايد، در غير اين صورت 
مشمول سياست هاي مصوب خواهند شد.« اين اظهارات 
نصراهلل جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
روز گذشته بازتاب بسياري در رسانه ها و بيشتر از آن در 
افكار عمومي داشت. انتقال س��رورهاي تلگرام به ايران 
اتفاقي اس��ت كه كاربران چند ده ميليوني آن در كشور 
از آن اس��تقبال نمي كنند، اما با تمام اينها مس��ووالن و 
تصميم گيران ح��وزه فناوري اطالع��ات تاكيد و اصرار 
زيادي روي اين موضوع دارند و از ابتداي فراگير ش��دن 
اين شبكه خبررسان در كش��ور به دنبال تحقق اين امر 
بودند. با وجود انتشار سريع اين خبر در رسانه ها، ساعاتي 
بعد اين خبر از س��وي وزير ارتباطات ب��ه گونه ديگري 
اصالح شد، واعظي در حاشيه بازديدش از الكامپ گفت: 
»مذاكره ما براي انتقال سرورهاي اين شبكه اجتماعي 
در جريان است. در حال رايزني در اين خصوص هستيم 
و بايد نحوه بهره برداري از اين شبكه اجتماعي خارجي 
در ايران بررسي و تعيين شود. هنوز نتيجه نهايي در اين 
خصوص اتخاذ نشده اس��ت.« و دقايقي بعد هم معاون 
وزير در پاس��خ سوال دوباره خبرنگاران جمله خود را كه 
تبديل به خبر اول حوزه فناوري در روز گذشته شده بود، 
اصالح كرد و گفت: »سرويس پرو وايدهاي خارجي بايد 
به داخل ايران بيايند. بر اين اساس ما نيز در حال مذاكره 
هستيم با تلگرام و با همه.« معاون وزير ارتباطات در پاسخ 
به اين سوال كه تلگرام انتقال به ايران را پذيرفته، گفت: 
»خير، هنوز نمي دانم پذيرفته يا نپذيرفته. من در مذاكره 
نيستم.« جهانگرد در پاسخ به اين سوال كه پذيرش انتقال 
سرور تلگرام به ايران را تكذيب مي كنيد، گفت: »من نه 
رد مي كنم و نه تاييد. رسانه ها يك خبر غلط را زدند.« اين 
اظهارنظرات ضد و نقي��ض در مورد خبري با اين ميزان 
اهميت كه مدت هاست در مورد آن بحث و بررسي صورت 
مي گيرد، بازتاب زيادي در رسانه ها داشت و برخي رسانه ها 
هم با تيتر »مع��اون وزير ارتباط��ات اظهاراتش درباره 
انتقال سرور تلگرام به ايران را پس گرفت«، حاشيه هاي 

نمايشگاه الكامپ را پوشش دادند. 
اين خبر تا حساب كاربري مديرعامل تلگرام در توييتر هم 
رس��يد و پاول دورو در پاسخ يكي از كاربران در خصوص 
صحت خبر انتقال س��رور تلگرام به ايران گفت: »سرور 
تلگرام و هر سرور ديگري كه حاوي اطالعات خصوصي 
كاربران باشد، به ايران منتقل نخواهد شد.« بسياري از 
كاربران ايراني تلگرام در حساب توييتر پاول دورو اعالم 
كردند كه اگر سرور اين پيام رسان به ايران منتقل شود، 
ديگر از تلگرام اس��تفاده نخواهند كرد و از او خواستند تا 
براي حفظ امني��ت فضاي خصوصي تلگرام تالش كند. 
آخرين باري كه مديرعامل تلگرام در خصوص اظهارات 
مقامات دولتي در توييتر اظهارنظر كرد، در مورد مسدود 
ش��دن تلگرام در اندونزي بود. اواس��ط تيرم��اه بود كه 
خبرگزاري رويترز به نق��ل از وزارت ارتباطات اندونزي 
اعالم كرد كه اي��ن وزارتخانه از ش��ركت هاي اينترنتي 
خواسته تا دسترس��ي به تلگرام را مسدود كنند. دولت 
اندونزي دليل اين اقدام خ��ود را اين طور عنوان كرد كه 
برخي از كانال هاي تلگرامي براي تبليغات، راديكاليسم، 
تروريس��م و نفرت گرايي دعوت مي كنن��د و چگونگي 
س��اخت بمب و انج��ام حمالت تروريس��تي را آموزش 
مي داد. پاول دورو بعد از انتشار اين خبر در توييتر نوشت: 
»تلگرام نتوانسته به سرعت به درخواست دولت اندونزي 
پاسخ دهد. اما اكنون مشغول تغيير شرايط است« دورو 
همچنين اعالم كرد: »اين پيام رس��ان مش��غول ايجاد 
گروهي از ناظران آشنا با فرهنگ و زبان اندونزيايي است 
تا بتوانند محتويات تروريستي را سريع تر گزارش كنند.« 
نخستين بار نيست كه فعاليت تلگرام تيتر اول رسانه ها 
مي شود، از همان روزهاي ابتدايي كه كاربران ايراني بعد از 
خارج شدن از پيام رسان وايبر كوچ بزرگ خود را به تلگرام 
آغاز كردند، اين شبكه پيام رسان و كنترل ابعاد مختلف آن 
تبديل به چالشي جدي براي متوليان امر فضاي مجازي 
شد. وزير با مديران تلگرام مكاتبه كرد و درخواست كرد 
تا برخي كانال هايي كه با اصول اعتقادي كشور مطابقت 
ندارند توسط سرور فيلتر شوند. همكاري هايي هم در اين 
زمينه صورت گرفت، اما مسووالن تنها به اين اكتفا نكردند 
و طرحي براي احراز هويت كانال هاي تلگرامي پرمخاطب 
ارايه دادند و كد شامد شد دليل بر تاييد فعاليت كانال هاي 
تلگرامي از سوي وزارت ارشاد. با تمام اينها فعاليت تلگرام 
با بالغ بر 20 ميليون كاربر در ايران، همچنان چالش��ي 
جدي براي مسووالن حوزه ارتباطات محسوب مي شود 
و آنها از توان خود براي كنترل بيشتر روي اين پيام رسان 

حداكثر بهره را مي برند. 

  معاون گردش�گري كش�ور گفت: سند راهبردي 
توسعه گردشگري كه نقشه مادر اين صنعت است 
تا يك ماه ديگر به دولت تحويل داده مي شود. ايسنا
  در پي حادثه غرق ش�دن 2 گردشگر در رودخانه 
»دز« نقاط حادثه خيز اين منطقه شناسايي مي شود. 

ايسنا
  س�ايت مخابرات�ي برج مي�الد تهران و ف�از اول 
ديتاسنتر ملي با حضور برخي از اعضاي شوراي شهر 

در محل برج ميالد تهران افتتاح شد. 
  نايب ريي�س كميس�يون معماري و شهرس�ازي 
شوراي شهر تهران نسبت به وضعيت بحراني گودي 

30 متري در خيابان بهشتي هشدار داد.
    زهرا احمدي پور، رييس سازمان ميراث  فرهنگي، 
ميرهادي قره سيد رومياني، معاون حقوقي ميراث 
فرهنگي كشور را با حفظ سمت به سرپرستي معاونت 

گردشگري اين سازمان منصوب كرد. ميراث آريا

الويري: هيچ تغييري در 
فهرست نهايي نامزدهاي 

شهرداري به وجود نمي آيد
ايلنا| ديروز دومين جلس��ه شوراي جديد شهر تهران 
براي انتخاب گزينه هاي نهايي ش��هردار تهران برگزار 
شد. اين جلسه  در حالي برگزار مي شد كه در طول چند 
روز گذشته 2 نفر از 7 گزينه نهايي اعضاي شوراي پنجم 
براي شهرداري از اين كانديداتوري انصراف داده بودند. 
رييس سني شوراي پنجم بعد از اين جلسه به ايلنا گفت: 
فهرست نامزدهاي شهرداري تهران پاسخي به اعتماد 
مردم در انتخاب ليست اميد در پنجمين دوره انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا بود. مرتضي الويري اضافه كرد: 
در اين جلس��ه در خصوص پيش نوي��س ميثاقنامه با 
كانديداهاي شهرداري مذاكره و تبادل نظر صورت گفت 
و مقرر شد اعضا ديدگاه هاي خود را به كميسيون حقوقي 

موقت منتخبين ارجاع دهند. 
الويري افزود: نشر اس��امي نامزدها و  آراي آنها اقدامي 
غيراخالقي و ناپسند از سوي افراد غيرمسوول بوده كه 
مورد انتقاد اعضا قرار گرفت. وي يادآور شد: با توجه به 
انتخاب نهايي كانديداها هيچ تغييري درفهرست نهايي 
نامزدهاي شهرداري به وجود نخواهد آمد. الويري ادامه 
داد: در خصوص منصرفين نيز مذاكره الزم با آنها انجام 
خواهد ش��د تا ان ش��اءاهلل به هدف مش��تركي برسيم. 
همچنين يكي ديگر از اعضاي منتخب ش��وراي شهر 
تهران با اعالم خبر تدوين پيش نويس ميثاقنامه شهردار 
آينده تهران در كميس��يون حقوقي و نظارت اين شورا 
گفت: اصل پاسخگويي، پرهيز از خودرايي و تعهد به در 
اختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز به اعضاي ش��ورا از 
موارد مطروحه در اين ميثاقنامه است. ابراهيم اميني با 
اشاره به پيش نويس ميثاقنامه شهردار آينده تهران گفت: 
پيش نويس اين تفاهمنامه تهيه شده و امروز در جلسه  
شوراي پنجم پيرامون موارد آن بحث و پيشنهاداتي نيز 
مطرح شد. قرار است اين موارد در كميسيون نظارت و 

حقوقي بررسي شود. 
منتخب شوراي پنجم در تشريح جزييات و موارد موجود 
در ميثاقنامه خاطرنش��ان كرد: از م��واردي كه در اين 
تفاهمنامه ذكر شده است مي توان به تعامل سازنده ميان 
شهرداري و شوراي ش��هر، پرهيز از خودرايي و اجراي 
مصوبات شوراي شهر اشاره كرد. او با اشاره به اينكه اصل 
پاسخگويي شهردار به شورا فقط يكي از موارد موجود در 
تفاهمنامه است، افزود: يكي از مهم ترين بندهاي موجود 
در تفاهمنامه اين اس��ت كه شهردار آينده متعهد شود 
تا اطالعات موردنياز را به موقع در اختيار اعضاي شورا 
قرار دهد. اميني در واكنش به انصراف بيطرف از نامزدي 
ش��هرداري و اينكه او اعالم كرده حتي از كانديداتوري 
خود خبر نداشته است، اظهار كرد: آنهايي كه نام بيطرف 
را بين 24 نفر قرار دادند، بايد خودشان پاسخگو باشند. 

بال تكليفي در اعزام حجاج
ظهر روز گذشته خبري به نقل از محمدابراهيم رضايي، 
عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس منتشر 
شد مبني بر اينكه احتمال لغو اعزام حجاج وجود دارد. 
رضايي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به عدم صدور 
ويزاي تيم 10 نف��ره وزارت خارجه براي اس��تقرار در 
عربس��تان گفت: درصورت عدم همكاري عربس��تان 
موضوع اعزام حجاج منتفي مي شود. در جريان مذاكره 
با عربستان مقرر شده بود تيمي 10 نفره از وزارت خارجه 
اوايل ش��وال به اين كشور اعزام شوند تا امور كارگزاري 

را انجام دهند. 
رضايي با اشاره به كارشكني عربستان در صدور ويزاي 
تيم ديپلماتيك ايراني اعالم كرد: الزم اس��ت پيش از 
حضور حجاج ايراني در عربستان تيمي از وزارت خارجه 
براي رس��يدگي به ام��ور حجاج از قبل در عربس��تان 
مس��تقر شده باشد اما هنوز اين كش��ور اقدام به صدور 
ويزا براي آنها نكرده است. اگر سعودي ها اجازه حضور 
اين افراد در عربستان را ندهد، كارشكني كرده و اجازه 
اعزام حجاج نيز داده نمي شود و با مشكل جدي مواجه 
خواهيم شد. عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
وزارت امور خارجه پيگير اين موضوع است، خاطرنشان 
كرد: اگر اين مشكل برطرف نشود بايد در اعزام حجاج 
بازنگري شود چرا كه فرصتي براي استقرار تيم 10 نفره 
در عربستان نمانده ضمن اينكه كميسيون امنيت ملي 
نيز با وجود تعطيلي مجل��س اين موضوع مهم را مورد 

پيگيري قرار مي دهد. 
ساعاتي پس از انتشار اين خبر يك منبع آگاه در بعثه 
مقام معظم رهبري در واكنش ب��ه اظهارات نماينده 
مجلس در خصوص لغو حج تمتع س��ال 96 به ميزان 
گفت: »اظهارات نماينده مجلس شوراي اسالمي مبني 
بر لغو حج تمتع 96 كذب اس��ت و ب��ه عنوان تصميم 
نظام، قطعا بدون هيچ مش��كلي برگزار خواهد ش��د و 
بايد به تصميم نظام احترام گذاش��ته ش��ود. بر طبق 
تاكيدات نماينده رهبري در ام��ور حج و زيارت، حج 
امسال بدون هيچ مش��كلي برگزار مي شود و تاكنون 
تمام��ي اقدامات از جمله ارس��ال دارو به عربس��تان، 
مسكن حجاج و... انجام شده است و زايران از تاريخ 9 
مرداد اعزام خواهند شد. بنابراين مصاحبه عضو هيات 
رييسه كميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص عدم 
صدور ويزاي تيم 10 نف��ره وزارت خارجه ايران براي 
اس��تقرار در عربس��تان نمي تواند دليلي براي منتفي 

شدن حج امسال تلقي شود.« 

خبر

سرخط خبرها شهري گزارش

خبرگزاري ايرنا

فرصتي كه از 
دست رفت 

روز  بهداش�ت  وزي�ر 
گذش�ته درباره صحت و 
سالمت نتايج اين دور از 
انتخابات سرنوشت ساز 
نظام پزش�كي،  تصميم 
نهاي�ي درب�اره ابط�ال، 
برگزاري مجدد انتخابات 
ي�ا حت�ي تايي�د نتايج 
را من�وط به نظ�ر هيات 
مركزي نظارت بر هفتمين 
نظ�ام  انتخاب�ات  دور 
پزشكي دانست و گفت: 
مس�ووالن  كاش  » اي 
مربوط�ه مي توانس�تند 
يك بار هم كه ش�ده، كار 
درس�ت انج�ام دهند و 
فرصتي براي مش�اركت 
بيشتر در انتخابات نظام 

پزشكي فراهم مي شد.«

با اعالم نتايج قطعي از آراي 
منتخبان ته��ران بزرگ در 
هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي كشور، 
اين نهاد صنفي ب��راي دومين دور پياپي با 
محوري��ت اصالح طلبان، فعالي��ت خود را 
ادامه خواهد داد. بنا بر نتايجي كه عصر روز 
گذشته توسط علي جعفريان؛ رييس هيات 
اجرايي تهران بزرگ در هفتمين انتخابات 
نظام پزشكي كشور و رييس دانشگاه علوم 
پزشكي تهران اعالم شد، از مجموع 4 هزار 
و 526 راي صحيح در گروه پزش��كي، ايرج 
فاضل با 2218 راي، محمدرضا ظفرقندي 
با 1217 راي، علي اصغر پيوندي با 1152 
راي، عل��ي فتاح��ي بافقي ب��ا 1114 راي، 
مصطفي معين ب��ا 1075 راي، رحمت اهلل 
حافظي ب��ا 1022 راي، عليرضا س��ليمي 
ب��ا 1019 راي، ش��اهرخ خوش س��يرت با 
849 راي، عل��ي دباغ با 811 راي و س��يد 
تقي نوربخش با 796 راي، 10 نفر نخس��ت 
فهرست صاحبان بيشترين آرا در شهر تهران 
بودند ك��ه از اين تعداد، غي��ر از رحمت اهلل 
حافظي كه سرليست »جبهه احياي نظام 

پزشكي« بود و علي فتاحي بافقي كه معاون 
انتظامي فعلي سازمان نظام پزشكي است، 
باقي منتخب��ان، از چهره هاي وابس��ته به 
جريان اصالحات هستند كه برخي همچون 
ايرج فاض��ل و مصطفي معي��ن، در دولت 
جنگ، سازندگي و اصالحات، وزير بهداشت 
و عل��وم بودند و محمدرض��ا ظفرقندي كه 
از چهره هاي ش��اخص جريان اصالحات به 
ش��مار مي رود هم، تا پاي��ان فعاليت دولت 
هشتم مسووليت اين نهاد صنفي را برعهده 
داش��ت. اما حتي حضور چهره اصولگرايي 
همچون رحمت اهلل حافظي هم اين تركيب 
را مخدوش نمي كند چراكه اين متخصص 
ط��ب فيزيكي و توانبخش��ي ك��ه البته به 
عنوان فعال سياس��ي هم شناخته مي شود 
و در حال حاضر رياست كميسيون محيط 
زيست و سالمت شهر تهران را برعهده دارد، 
در مس��ووليت هاي پيش��ين خود از جمله 
رياست سازمان تامين اجتماعي و سازمان 
بيمه خدم��ات درماني و همچنين معاونت 
توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت در 
دولت هاي نهم و دهم، ب��ه عنوان چهره اي 
منص��ف و منتقد تخلف و كجروي ش��هره 

بوده است.  

بنا بر اعالم جعفريان، كورش شيمي نوري، 
محمدحسين بدخش، بابك زماني، لعبت 
گرانپايه، ايرج خسرونيا، ميثم رضايي، احمد 
ش��جاعي باغيني، محمد كاظم آشتياني، 
ابوالفضل افشار فرد و علي امير سوادكوهي، 
ديگر منتخب��ان آراي ماخ��وذه در تهران 
هستند و در حالي كه جعفريان، روز جمعه 
و در اثناي برگزاري انتخابات، در گفت وگو 
با »اعتماد« خب��ر داد كه رييس جديد اين 
نهاد صنفي باي��د تا پيش از اول ش��هريور 
96 به رييس جمهوري معرفي ش��ده باشد 
و البته به گفته وي، صرف��ا آراي ماخوذه و 
نه محل سكونت چهره منتخب، برگ برنده 
رياست را به گزينه احتمالي خواهد سپرد، 
با توج��ه به آراي صدر فهرس��ت منتخبان 
تهران، احتمال حضور وزرا و روساي دولت 
اصالحات و س��ازندگي در مسند رياست و 
معاونت اين نهاد صنف��ي كه در دولت هاي 
نهم و دهم روزگار ناخوش و دشواري را پشت 
سر گذاش��ت و خاطرات تلخي براي جامعه 
پزش��كي رقم زد، پررنگ ش��ده است. تنها 
نقطه تاريك اي��ن دور از انتخابات، اختالل 
سامانه الكترونيك اخذ راي و محدود شدن 
ثبت راي به مراجعه حض��وري بود آن هم 

در حالي كه در روزه��اي پيش از برگزاري 
انتخاب��ات و ب��ه دليل پيوس��تگي حضور 
دولت تدبير و اميد تا 4 س��ال آينده، پيش 
بيني ها از افزايش 70 درصدي مش��اركت 
جامعه پزشكي خبر مي داد اما اعالم ميزان 
مشاركت از س��وي محمد آقاجاني؛ رييس 
هيات اجرايي هفتمين دوره انتخابات نظام 
پزشكي نشان داد كه اختالل در اين سامانه و 
ممنوعيت ثبت راي حضوري در شهر غير از 
محل طبابت، به كاهش چشمگير مشاركت 
منجر ش��د چنانكه بنا بر اعالم رسمي، در 
دور شش��م انتخابات نظام پزشكي كشور، 
ميزان مش��اركت در كل كشور، 23 درصد 
و در ته��ران، كمتر از 12 درص��د )46 هزار 
و 982 راي از مجم��وع 200 ه��زار عض��و 
سازمان نظام پزشكي( بود، اما در دور هفتم 
انتخابات نظام پزشكي و در حالي كه 250 
هزار عضو اين نهاد صنفي واجد شرايط راي 
دادن شناخته شدند، كل آراي اخذ شده )به 
شيوه مراجعه حضوري و درج در تعرفه( 53 
هزار و 834 راي بوده كه صرفا، تعداد آراي 
ثبت شده در پايتخت نسبت به دور پيشين 
انتخابات، رش��د حدود دو برابر داشته زيرا 
ب��ه گفته جعفريان، در ته��ران كه 35 هزار 
پزش��ك واج��د ش��رايط راي دادن بودند، 
براي نامزدهاي گروه پزش��كي، داروسازي، 
دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي، كارشناس 
پروانه دار و مامايي حدود 7 هزار و 600 راي 
در تهران ثبت ش��ده كه اين ميزان در دور 
ششم انتخابات نظام پزش��كي، كمتر از 4 

هزار راي بود. 
نحوه برگزاري اين دور از انتخابات كه قطعا 
براي برگزار كنن��دگان و مجريان هم قابل 
پيش بيني نبود، يك بهانه بزرگ به دس��ت 
منتقدان نظ��ام س��المت داد. روز جمعه و 
پس از اع��الم توقف راي گيري الكترونيكي 
و تا واپسين دقايق پيش از پايان راي گيري 
)ساعت 22( خبرگزاري هاي منتقد دولت، 
اعتراضات و انتقادات برخي اعضاي جامعه 
پزشكي را در صدر اخبار خود قرار دادند كه 
مضمون اين اعتراضات، از درخواست براي 
ابطال انتخابات تا ش��ايبه تقلب و مخدوش 
ب��ودن آراي ماخ��وذه را در برمي گرفت. در 
يكي از خبرگزاري ه��اي منتقد دولت هم، 
خبري منتش��ر ش��د مبني ب��ر اينكه تني 
چن��د از راي دهن��دگان و نامزده��اي اين 
دور از انتخاب��ات، با نامه ن��گاري خطاب به 
دادستان تهران، خواس��تار ورود اين مقام 
قضايي به اين قائله جه��ت صيانت از آراي 
ش��ركت كنندگان و احقاق حق ذي نفعان 
ش��ده اند. اين درخواس��ت در حالي مطرح 
شده بود كه بسياري از شاكيان، از چهره هاي 
منسوب به اصولگرايان بودند اما روز گذشته 
و پس از اعالم نتايج قطعي ش��مارش آراي 

تهران ب��زرگ، نام برخي ديگر از ش��اكيان 
هم در فهرست 20 منتخب نخست تهران 
بود كه ظاهرا، اين افراد، پيش از ش��مارش 
آرا و اعالم نتايج قطع��ي انتخابات، ترس از 
ورود نيافتن به بدنه نظام پزش��كي داشتند 
كه همس��و با منتقدان دولت، دست به كار 
تنظيم چنين ش��كواييه اي ش��دند. اما در 
نهايت وزير بهداشت كه روز گذشته درباره 
صحت و سالمت نتايج اين دور از انتخابات 
سرنوشت ساز نظام پزش��كي، مورد سوال 
خبرنگاران قرار گرفت، تصميم نهايي درباره 
ابطال، برگزاري مج��دد انتخابات يا حتي 
تاييد نتايج را من��وط به نظر هيات مركزي 
نظ��ارت بر هفتمي��ن دور انتخاب��ات نظام 
پزشكي دانست و گفت: » اي كاش مسووالن 
مربوطه مي توانستند يك بار هم كه شده، كار 
درست انجام دهند و فرصتي براي مشاركت 
بيش��تر در انتخابات نظام پزش��كي فراهم 
مي شد. براس��اس گزارش هايي كه دريافت 
كردم، اس��تقبال در اي��ن دوره از انتخابات 
نسبت به دوره قبل بيش��تر است اما به هر 
حال همه به زحمت افتادن��د و از اين بابت 
متاس��فيم. پيش بيني ه��م مي كرديم كه 
برگزاري انتخابات الكترونيك، مش��كالتي 
از جمله اشكال در برگزاري تا احتمال هك 
ش��دن روند اخذ آرا داشته باشد و به همين 
دليل، هيات نظارت ب��ر انتخابات در همان 
زمان تصميم گرفت ك��ه انتخابات از هر دو 
مسير الكترونيك و حضوري برگزار شود و 
تعرفه هاي زيادي در سراسر كشور چاپ شد 
و محل هاي اخ��ذ راي كافي نيز پيش بيني 
شد. نخستين بار بود كه انتخابات به صورت 
الكترونيك در كشور برگزار مي شد و البته 
حتما مجريان بايد پاس��خگو باشند ولي در 
عين ح��ال، با توجه به مش��كل پيش آمده 
در سامانه، در همان ساعات اوليه انتخابات، 
هيات نظارت بر انتخاب��ات براي اطمينان 
بيش��تر و صيان��ت از آراي راي دهندگان، 
تصميم گرفت ك��ه انتخابات الكترونيك را 
لغو كند. در انتخابات نظام پزشكي، معاون 
درمان وزارت بهداش��ت مج��ري برگزاري 
انتخابات است و طبق قانون، هيات نظارت 
بر انتخابات، تصميم گيرنده است و حسب 
قانون، ه��ر حكمي كه آنها بدهند همه بايد 
اجرا كنند. حت��ي در مورد زمان راي گيري 
انتخابات، نتيجه انتخابات و نيز رس��يدگي 
به اعتراضات و ش��كايات نيز، هيات نظارت 
تصميم گيرنده اس��ت و طبيعي اس��ت هر 
فردي اعتراض يا ش��كايتي داشته باشد به 
هيات نظارت منعكس مي كن��د. نماينده 
دادس��تاني، نماينده وزارت كش��ور و س��ه 
نماينده مجل��س نيز در هيات نظارت عضو 
هس��تند و هر تصميمي كه اين هيات اخذ 
كند براي همه محترم است و بايد اجرا شود.«

اعتماد

اعتم�اد| پ��س از هج��وم غم و 
خشم از قتل آتناي كوچك، موج 
ديگري ش��بكه هاي اجتماعي را فراگرفت؛ نام 
آتنا سبب شد تا موارد مختلفي از كودك آزاري 
و خش��ونت عليه كودكان به مي��ان بيايد. چند 
روز كاربران بسياري از قربانيان خاموش جامعه 
گفتند و از آن به بعد ه��م خبر كودك آزاري به 
صورت گس��ترده در گروه هاي تلگرامي منتشر 
شد. ش��ايد براي همين اس��ت كه در بحبوحه 
آماده ش��دن مجلس براي معرفي كابينه دولت 
دوازدهم، نمايندگان كميسيون قضايي به سراغ 
تصويب ماده 9 اليحه حمايت از حقوق كودك 

و نوجوان رفتند. 
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
روز گذشته به خبرگزاري ايلنا گفت: »در آخرين 
جلسه ماده 9 اليحه حمايت از حقوق كودك و 
نوجوان تصويب شد. اين ماده در رابطه با كساني 
است كه باعث مجروحيت، مرگ و يا سلب عقل 
طفل مي ش��وند كه در مجازات به حد، جريمه 
و ش��الق محكوم مي شوند؛ يعني مجازات افراد 
كودك آزار در آن تعيين ش��ده است.« نوروزي 
گفته است كه با شروع به كار مجدد و پايان يافتن 
تعطيالت مجلس در رابطه با ماده 10 اين اليحه 

تصميم گيري خواهد شد. 
نكت��ه مهم در خصوص اين اليح��ه كه بارها در 
رسانه هاي مختلف به آن اشاره شده است معطلي 
6 س��اله آن براي تصويب اس��ت. پارلماني وزير 

دادگستري س��ال گذشته به خبرگزاري ميزان 
توضيح داده بود: »اين اليحه در راستاي حمايت 
از كودكان و نوجوانان مطرح شده و بخش قابل 
توجهي از اين اليحه در كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس مورد بررس��ي قرار گرفته و مواد 

اندكي از اين اليحه باقي مانده است. 
گفتني اس��ت؛ به دليل خألهاي قانوني موجود 
در زمينه حقوق كودكان، قوه قضاييه اليحه اي 
با عنوان حمايت از ك��ودكان و نوجوانان در 22 
ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم 
دولت ك��رد. پس از ارس��ال اليح��ه حمايت از 
كودكان و نوجوانان به دول��ت، مواد اين اليحه 
به 49 ماده كاهش ياف��ت و در تاريخ 10 مرداد 
1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب 
رس��يد و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس 
ارس��ال شد. س��ال 92 اليحه حمايت از حقوق 
ك��ودكان و نوجوانان به كميس��يون حقوقي و 
قضايي مجلس ارسال شد و كميسيون اين اليحه 
را به كميته حقوق خصوصي ارجاع داد تا در اين 
كميته مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در دو سال 
گذش��ته اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي از 
برگزاري جلسات متعدد براي بررسي و تصويب 

بندهاي اين اليحه در كميسيون خبر دادند.«
اما عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه از طريق 
كميت��ه زن، خان��واده و ورزش پيگر اين اليحه 
اس��ت مي گويد كه اين اليحه كه هم اكنون در 
دست بررس��ي قرار دارد در سال 90 به تصويب 

هيات وزيران دولت وقت رس��يده بود اما تقديم 
مجلس نش��ده بود. طيبه سياوشي در خصوص 
اين اليحه ب��ه »اعتماد« مي گوي��د: »قرار بود 
اليح��ه حمايت از حقوق ك��ودك و نوجوان در 
هفته هاي قبل در كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس بررسي شود اما چون موضوع محكوميت 
مجرمين مواد مخدر با قيد دو فوريت مطرح شد، 
به صورت ويژه در دستوركار اين كميسيون قرار 
گرفت��ه و پس از آن قرار اس��ت همكاران مان به 
س��راغ اليحه حمايت از حقوق كودك بروند.« 
سياوشي كه از نزديك پيگير روند اين اليحه در 
مجلس است، مي گويد كه ماده 9 كه به تصويب 
رسيده اس��ت روي جرم انگاري كودك آزاري با 
تاكيد بر موضوع والدين و سرپرستان كودكان 
و نوجوانان قرار دارد اما آنچه بايد بيش��تر مورد 
توجه قرار بگيرد ابعاد آموزشي و فرهنگي اليحه 
اس��ت: »اگر بچه هاي بزه ديده آموزش ببينند 
مي توانند در بسياري از موارد با واكنش درست 
و آگاهي نس��بت به حقوق خود و آگاهي نسبت 
به اينكه از آنها حمايت مي شود از تبديل شدن 
خود به قربان��ي جلوگيري كنن��د. اگر والدين 
آموزش ببينند كه نه تنها ش��كنجه بلكه برخي 
از رفتارها ب��ا كودكان جرم تلقي مي ش��ود و از 
ميزان جرم انگاري آگاه ش��وند شايد بسياري از 
مشكالتي كه با آنها روبه رو هستيم پيش نيايد.«

وقتي بح��ث از آموزش كودكان به ميان مي آيد 
پيش از هر چيز موضوع نقش آموزش و پرورش 

به ميان مي آيد و اين موضوعي است كه سياوشي 
هم به آن اش��اره دارد: »اگر آم��وزش كودك و 
به تبع آن جامعه كامل باش��د، ب��ا اين حجم از 
بزه ديدگي مواجه نخواهيم شد. نمي خواهم يك 
دستگاه را مس��وول همه اين موارد بدانم اما در 
واقع مجموعه نظام و مجلس به عنوان مهم ترين 
نهاد نظارتي بايد همه تالش خود را روي آموزش 
و پرورش بگذارند تا اصالح شود. نمونه هاي موفق 
اين اصالح در ساختار آموزش و پرورش در ديگر 
كشورها نشان داده است كه اين موضع چه نقش 
مهمي در كاهش خشونت و جرم عليه كودكان و 
نوجوانان دارد. تغييري كه مي گويم فراتر از تغيير 
يك وزير است و متوجه تغيير ساختار و نوع نگاه 

به آموزش و پروش مي شود.«
 اين نماينده مجلس با اشاره به موضوع شكنجه 
كودكي توسط ناپدري اش كه در روزهاي اخير 
در فضاي مجازي بارها منتش��ر ش��ده اس��ت، 
مي گويد كه هر بار اين مس��ائل توسط رسانه ها 
پوشش بيشتري مي گيرند اين موضوع عيان تر 
مي ش��ود كه پيگيري اليحه حمايت از حقوق 
ك��ودك و نوجوان تا چه ان��دازه ضرورت دارد و 
البته اين حقيقت را بايد در نظر گرفت كه صرف 
تصويب يك ماده تضميني براي اجراي درست 
آن نيست: »در بسياري موارد، موضوعاتي كه در 
لوايح و قوانين مي آيد بسيار ايده آل است اما در 
عمل اجراي آن ناق��ص پيش مي رود. به عنوان 
نمونه براي جرم انگاري و مجازات كودك آزاري 

بايد قبول كنيم كه اين كاري نيست كه تنها از 
عهده قوه قضاييه برآيد و در كنار آن در شهرهاي 
مختل��ف بايد دس��تگاه هايي ب��راي حمايت از 
كودكان وجود داش��ته باشد، ش��ماره هايي كه 
ك��ودكان بدانن��د مي توانند با تم��اس گرفتن 
موارد خشونت را گزارش دهند و نهادهايي كه 
پاسخگو باشند.« ماده 9 اليحه حمايت از حقوق 
كودك و نوجوان به تصويب رسيده است؛ ماده 
مفصلي كه روي جرم انگاري بي مس��ووليتي ها 
در قبال كودكان تاكيد دارد. سياوشي كه متن 
اين اليحه را در اختي��ار دارد در خصوص ماده 
9 كه به تصويب رسيده اس��ت مي گويد: »اين 
ماده ذكر مي كن��د كه والدين، سرپرس��تان يا 
كساني كه مس��ووليت قانوني در قبال كودكان 
و نوجوانان دارند در موارد مختلفي ممكن است 
مجرم انگاشته و مجبور به تحمل مجازات شوند. 
مجازات هاي��ي ك��ه در اث��ر بي احتياطي، عدم 
مهارت يا عدم نظارت صحيح اعمال مي شود: در 
صورت فوت كودك يا نوجوان عالوه بر پرداخت 
ديه مجازات 2 تا 5 س��ال حبس در نظر گرفته 
شده اس��ت، در صورت فقدان يكي از حواس 1 
تا 3 س��ال حبس، در صورت شكستگي و بروز 
بيماري 6 ماه تا يك سال حبس و جراحت سر و 
گردن 3 تا 6 ماه حبس و البته جرايم نقدي. اين 
موارد ذكرشده همانطور كه گفتم شامل موارد 
بي احتياطي است و نه اعمال خشونت و ارتكاب 

به جرم به صورت عمد.«

محس��ن مهرعليزاده يكي 
از پن��ج كاندي��داي اصلي 
ش��هرداري تهران دي��روز در گفت وگو با 
سايت ايلنا با رد هرگونه پيشنهاد از سوي 
حسن روحاني براي پست دولتي و حضور 
در كابينه از تمايلش براي شهرداري گفت: 
»با توجه به اينكه از س��ال 92 درخصوص 
ش��هرداري و مديري��ت ش��هري در حال 
مطالعه هستم، در آن زمينه بيشتر متمركز 
هس��تم و در حال پيش رفتن هستم ولي 
اگ��ر به م��ن بگويند براي انج��ام خدمت، 
به يك قس��مت برو و نامه  رس��ان بشو، من 
مي گويم چش��م و درخدمت هس��تم.« او 
همچنين در پاس��خ ب��ه اين س��وال: »در 
صورتي كه ش��ما ش��هردار تهران بشويد، 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 

1400 كانديدا خواهيد شد؟« گفت: »من 
صراحتا مي گويم برنامه اي براي انتخابات 
سال 1400 ندارم و همه توانم را براي حل 
و فصل مش��كالت و معضالت تهران به كار 

خواهم بست.« 
مهر عليزاده از ديدارهاي مستمر خاتمي و 
روحاني در يك م��اه اخير خبر داد و گفت: 
در فاصله يك م��اه و نيم گذش��ته پس از 
برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري و 
مشخص ش��دن نتايج آن، ديدارهايي بين 
آقاي روحاني و خاتمي هم انجام شده است. 
در آن ديدارها مسائلي از تبريك گفتن به 
آقاي روحاني به خاطر پيروزي قاطع شان 
در انتخابات رياست جمهوري و جلب راي 
م��ردم ت��ا توصيه ه��اي كالن درخصوص 
رويكردهاي دولت آت��ي، چينش كابينه، 

ويژگي هاي دولت و توقعات مردم از دولت 
دوازدهم مطرح شده اس��ت. اين ديدارها 
فردي و خصوصي بوده و نمايندگي افراد يا 

جرياني را برعهده نداشته اند. 
مهرعلي��زاده گفت: »من معتقد هس��تم 
دولت بايد اف��راد كارآم��د را براي تصدي 
امور انتخاب كند. البت��ه بنده اعتقاد دارم 
كه دولت آقاي خاتمي كارآمدترين دولت 
در ط��ول تاريخ پ��س از انقالب اس��المي 
است. همه ش��اخصه ها و معيارها همانند 
پاكدس��تي، رش��د، توس��عه و... نشان از 
موفقيت اين دول��ت در همه ادوار دارد؛ در 
نتيجه بديهي اس��ت كه ب��راي موفقيت و 
افزايش كارآمدي از آن افراد يا افراد شبيه 
به آنها استفاده كند. تفكر و توانمندي آن 
افراد تضمين بخش ب��راي موفقيت دولت 

است و آقاي روحاني هم بايد به اين مساله 
توجه داشته باش��ند اما اينكه بگوييم بايد 
دولت اصالح طلب باش��د چون م��ا از آنها 
حمايت كرديم، ممكن اس��ت براي برخي 
شايبه س��هم خواهي داشته باشد در حالي 
كه جريان اصالحات به دنبال سهم خواهي 
نيس��ت. فارغ از س��هم خواهي من معتقد 
هس��تم كه دول��ت دوازدهم باي��د دولتي 
كارآمد باش��د و با توجه به اينكه نيروهاي 
كارآم��دي در جريان اصالح��ات حضور 
دارند، اين انتظار وجود دارد كه دولت هم 

از اين نيروها استفاده كند. 
ريي��س س��ازمان تربيت بدن��ي در دوران 
اصالح��ات درباره تعامل و دي��دار اعضاي 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
با رييس جمهور گفت: »در آن ديدار، آقاي 

دكتر عارف نقش اصالح طلبان در حمايت 
از نام��زدي آق��اي روحان��ي در انتخابات 
دوازدهمي��ن دوره رياس��ت جمهوري را 
كم نظير دانس��ته و از ض��رورت همكاري 
اصالح طلب��ان ب��ا دول��ت در آين��ده در 
زمينه هاي مختلف تاكي��د كردند. در اين 
ديدار، اعض��اي كميته تعام��ل نيز يادآور 
ش��دند كه در دولت دوازدهم الزم است با 
دقت بيش��تري به مطالبات مردم پاس��خ 
داده شود زيرا مردم با راي خود به روشني 
مطالبات ش��ان را بي��ان كردن��د و نش��ان 
دادند كه خواس��تار چه چيزي هس��تند. 
خوش��بختانه آقاي روحاني نيز برخورد و 
رويكرد تعاملي خوبي از خود نشان دادند و 
اعالم كردند بايد مطالبات مردم را سرلوحه 

كار خود قرار بدهيم.«

ماده 9؛  عليه كودك آزاري

درخصوص شهرداري و مديريت شهري در حال مطالعه هستم

ماده مربوط به جرم انگاري صدمه به كودكان و نوجوانان تصويب شد

مهرعليزاده از ديدارهاي خاتمي و روحاني گفت

حقوقي

شهري

ميراث آري�ا| مرتضي رحماني موحد، 
رييس ستاد مركزي هماهنگي خدمات 
 س��فر با اعالم آخرين گزارش آماري حوزه گردشگري 
داخلي در ب��ازه زماني 1 فروردين تا 15 تير س��ال 96 
گفت: »بر اساس آمار موجود، مجموع اقامت كنندگان 
در واحدهاي اقامتي كش��ور 80ميليون و 107هزار و 
345 نفرش��ب اقامت ثبت شده كه اين تعداد نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته با 23 درصد رشد همراه 
بوده است. بر اين اساس مجموع آمار بازديد گردشگران 
از مراكز گردشگري 134ميليون و 32هزار و 820 نفر 
اعالم شده اس��ت كه اين رقم نيز نسبت به مدت زمان 
مش��ابه در سال گذش��ته 24 درصد رشد داشته است. 
همچنين مجموع بازديدهاي نظارتي نيز طي چهار ماه 
نخست س��ال جاري، 79054 مورد بوده است كه اين 
آمار نيز با 23 درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال 

95 روبه رو بوده است.«

رشد 20 درصدي گردشگري 
داخلي در چهار ماه نخست سال


