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3 كرسي رياست سهم اميدي ها از بهارستان؛4روزپسازحادثه
انتخابات هيات رييسه كميسيون ها

 پيشتازي اميدي ها 
در ساير اركان هيات رييسه 

كميسيون ها 
گ�روه سياس�ي| دي��روز در حالي 
در ادام��ه انتخاب��ات هيات رييس��ه 
كميس��يون هاي مجلس 5 كميس��يون ديگر هيات 
رييس��ه جديد خود را انتخاب كردند كه فراكسيون 
اميد توانست رياست دو كميسيون را به دست بياورد. 
به اين ترتيب از مجموع 12 كميسيوني كه انتخابات 
هيات رييس��ه آنها برگزار ش��ده اس��ت فراكسيون 
اميد سه كرس��ي رياست را به دس��ت آورده. به اين 
ترتيب اگرچه اميدي ها در انتخابات 7 كميس��يون 
در هفته گذش��ته چندان دس��تاوردي نداشتند اما 
 انتخابات 5 كميس��يون در روز گذش��ته ب��راي آنها 

دلچسب بود. 
با پي��روزي علي نوبخت و علي اكب��ري در انتخابات 
رياست كميسيون هاي بهداشت و كشاورزي اميدي ها 
رياست دو كميسيون بهداش��ت و كشاورزي را مال 

خود كردند. 
هرچند فراكسيون اميد در كميسيون شوراها چندان 
خوش اقبال نبود. چه آنكه پروانه مافي از اعضاي اميد 
نايب رييس��ي اول اين كميس��يون را از دست داد تا 
اميدي ها هيچ س��همي در هيات رييسه كميسيون 

شوراها نداشته باشند. 
به عكس اما در كميسيون اجتماعي گذشته از رياست 
آن كه به مستقلين رسيد ساير اركان هيات رييسه در 
دست نمايندگان فراكسيون اميد است. در كميسيون 
امنيت ملي هم اميدي ها نايب رييسي دوم را به دست 
آوردند و ساير اركان آن به نسبت سال گذشته تغيير 

چنداني نداشت. 
در دو كميسيون كش��اورزي و بهداشت و درمان هم 

سهم اميدي ها سه كرسي در هر كميسيون است. 
به اين ترتيب فراكس��يون اميد توانس��ت موقعيتش 
در هيات رييس��ه كميس��يون ها را نس��بت به سال 
گذشته بهبود ببخش��د هرچند همچنان در رياست 

كميسيون ها از اصولگرايان عقب مانده است. 
به اين ترتيب سهم اميدي ها از رياست كميسيون هاي 
مجلس تا اينجا س��ه كرسي است. اميدي ها در ساير 
اركان هيات رييسه اين 12كميسيون هم توانستند 

23 كرسي به دست بياورند. 
اين در حالي بود كه اصولگرايان واليي با 22 كرسي و 
مستقلين با 18 كرسي در رتبه هاي بعدي قرار رفتند. 
عددي كه ظاه��را اميدي ها چندان هم از آن ناراضي 
نيستند. آنها به نسبت سال گذشته وضعيت خودشان 

را بهبود بخشيده اند.

    چهل و هفتمين ناوگ�روه اعزامي نيروي دريايي 
ارتش براي انج�ام ماموريت هاي محوله به آب هاي 

آزاد بين المللي مي رود. فارس
   س�ردار غالمي، رييس سازمان بسيج سازندگي: 
نظ�ام اس�المي اي�ران، نظامي ب�ر خاس�ته از متن 
ارزش هاي الهي است. اين نظام الهي تحقق اهدافش 

با حضور مردم امكان پذير است. مهر
   س�ردار غيب پ�رور، ريي�س س�ازمان بس�يج 
مس�تضعفين: حركت ددمنش�انه تروريس�تي در 
تهران چن�ان مفتضح ب�ود كه حتي حامي�ان اين 
تروريس�ت ها نيز به شكس�ت آن اعتراف كردند و 
گفتند كه اين حركت تروريس�تي، درستي حضور 

رزمندگان ايراني را در سوريه اثبات كرد. ايسنا 
   خانم ريخته گرزاده، همس�ر آيت اهلل علم الهدي 
پس از تحمل س�ال ها بيماري قلبي ديروز صبح در 

منزل، دار فاني را وداع گفت. عصر ايران

گروه سياس�ي| تفكي��ك در دو وزارتخان��ه و تبديل 
آنها ب��ه چهار وزارتخانه حاال با نخس��تين چراغ س��بز 
مجلس روبه رو ش��ده است. اليحه اي كه مي رود تا يكي 
از تصميمات شتابزده دولت دهم در ادغام وزارتخانه ها 
را اصالح كند. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي كه پيش 
از اين دو وزارتخانه راه و مسكن بودند و همچنين وزارت 
صنايع و بازرگاني كه حاال تبديل به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ش��ده اس��ت هم ديگر وزارتخانه اي است كه 
مورد تاكيد براي جداسازي قرار گرفته است تا به حالت 
سابق ش��ان بازگردند. همچنين تفكيك سازمان ملي 
جوانان از وزارت ورزش و جوانان و احياي دوباره سازمان 
ملي جوانان هم قرار است مورد اصالح قرار بگيرد. اليحه 
از دولت به مجلس ارسال شده است تا با قيد دو فوريت 
در سريع ترين ش��رايط ممكن وضعيت وزارتخانه هاي 
مورد اشاره اصالح شود. در شرايطي كه تقريبا دو ماه تا 
معرفي ليست وزراي جديد به مجلس باقي مانده است 
گويا دولت در تالش اس��ت تا اين اصالح را سر و سامان 
دهد تا دو وزير جديدي كه با تفكيك هاي مورد اش��اره 
به تركيب دولت افزوده مي ش��وند همزمان با ساير وزرا 
به مجلس معرفي ش��وند. ديروز اليحه دولت با قيد دو 
فوريت در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت تا 
نمايندگان نسبت به بررسي سريع اين اليحه نظر بدهند. 
در نهايت اما نمايندگان با بررسي دو فوريتي اين اليحه 
موافقت نكردن��د و به يك فوريت آن راي دادند و به نظر 
مي رسد كه با توجه به شرايط پيش روي مجلس بررسي 
اين اليحه تا زمان معرفي كابينه به مجلس نهايي شود. 

صحن

چراغ سبز مجلس به اليحه دولت 
تفكيك وزارتخانه ها به 
صورت فوري در مجلس 

بررسي مي شود

سرخط خبرها كميسيون گزارش روز

احتمالحضور
يكزن!

نماين�دگان   از  يك�ي 
ضي�ح  تو ر  س�تا ا خو
مسووالن امنيتي درباره 
احتمال حضور يك زن در 
عمليات تروريستي شد 
اما آنها يا ب�ه دليل عدم 
دسترس�ي به س�رنخ ها 
ي�ا ب�ه دلي�ل مالحظات 
امنيتي فعال اظهارنظري 

نكردند.

گ�روه سياس�ي| فضاي 
بهارس��تان همزم��ان ب��ا 
نخس��تين جلس��ه مجلس بع��د از حمله 
تروريس��تي روز چهارش��نبه هنوز عادي 
نشده اس��ت. دور تا دور محوطه بهارستان 
را مام��وران مس��لح با فاصله مش��خص از 
يكديگر و در دسته هاي پنج نفره گرفته اند. 
ماموران جليقه هاي ضد گلوله پوشيده اند و 
حواس شان به همه تحركات اطراف ميدان 
هس��ت. از مردمي كه به بهانه هاي مختلف 
همزمان با جلس��ات علن��ي مجلس مقابل 
ورودي آن تجم��ع مي كردن��د هم خبري 
نيست. داخل مجلس هم شلوغ تر از هميشه 
است. نيروهاي حراس��ت مجلس به شكل 
محسوسي بيشتر از قبل شده اند. در مقابل 
ورودي راه��روي مجل��س روي ي��ك ميز، 
تصاوير ش��هداي يگان حافظت مجلس را 
چيده اند و صداي تالوت قرآن لحظه اي قطع 
نمي شود. ديروز مجلس نزديك به دو ساعت 
هم جلسه غير علني داشت تا نمايندگان با 
حضور وزراي كش��ور و اطالع��ات ابعاد اين 

حمله تروريستي را برسي كنند. 
در جلسه غيرعلني چه گذشت؟

در جلسه غيرعلني، وزراي كشور و اطالعات 
و  همچنين سردار سالمي، جانشين فرمانده 

كل س��پاه  گزارش مفصلي درب��اره حمله 
تروريس��تي ارايه دادند و 5 نماينده سواالت 
خودش��ان درباره اين اتفاق را مطرح كردند. 
ابوالفضل موسوي، نماينده يزد به »اعتماد« 
مي گويد: موضوع براي نمايندگان اين بود كه 
عمليات خيلي ساده انجام شده است. شايد 
حفاظت مجلس هم به دليل همين سادگي 
غافلگير شده بود. سوال نمايندگان اين بود 
كه چرا در نخس��تين جايي كه تروريست ها 
مقابل دوربين ه��اي مجلس ايس��تادند تا 
مسلح ش��وند همانجا با آنها برخورد نشد؟ 
موس��وي ادامه مي دهد: اين س��هل انگاري 
در حالي است كه وقتي وكالي ما در كشور 
كنيا هنگام عبور از مقابل يك سفارت از آن 
عكس گرفتند بالفاصله دس��تگير ش��دند. 
يعن��ي آنها هر فعاليت��ي را جدي مي گيرند 
و ب��ا آن برخورد مي كنند. ترور و تروريس��م 
در دنيا خيلي جدي گرفته مي ش��ود. ما هم 
اگر چه در تروريس��م تلفات زي��ادي داديم 
اما ب��ه دليل فاصله گرفت��ن از آن زمان فكر 
كردي��م ديگر خط��ري نيس��ت و به همين 
دليل به راحتي غافلگير ش��ديم. موس��وي 
مي گويد: يگان ه��اي حفاظتي معموال اين 
فرضيه را دارند كه همه مظنون هستند مگر 
اينكه خالف آن ثابت شود. ولي متاسفانه در 

اتفاق روز چهارش��نبه چنين اصلي رعايت 
نشده است و به همين دليل تروريست ها به 
راحتي مقابل مجلس پياده شدند و با اسلحه 
و در حال تيراندازي وارد شدند و در پارلمان 
جوالن دادند. موسوي در پاسخ به اين سوال 
كه در گزارش ها كدام بخش قصور بيشتري 
داش��ته اس��ت هم مي گويد: نمايندگان در 
جلس��ه غيرعلني به دنبال مقصر نبودند. به 
دنبال اين بودند ك��ه اين حادثه ديگر اتفاق 
نيفتد. در همين راس��تا اشكاالت مختلف را 
يادآوري كردند. از نحوه حمل و نقل و نحوه 
بازرسي مراجعين به مجلس و نحوه حفاظت 
از نمايندگان و... موسوي به سخنان قسيم 
عثماني، نماينده اهل سنت بوكان در جلسه 
غير علني هم اش��اره مي كن��د و مي گويد: 
س��خنان آقاي عثماني خيل��ي جالب بود و 
مجلس را تحت تاثير قرار داد. ايشان گفت من 
بيشتر از همه شما نظام را دوست دارم و مدافع 
نظام هستم. اما بايد كمي بيشتر به مناطق ما 
)يعني مناطق مرزي غرب كشور( رسيدگي 
شود و به خصوص مشكالت بيكاري آنها رفع 
شود تا افراد جذب گروه هاي تكفيري نشوند. 
به هر حال تكفيري ها در اين مناطق به شدت 
كار مي كنن��د و فعال هس��تند. دولت آقاي 
روحاني بايد به مناطق مرزي توجه ويژه اي 

داشته باشد. هم در كردستان و مناطق مرزي 
غرب و هم در شرق و سيستان و بلوچستان، 
توجه بيشتر به اين نقاط امنيت بيشتري هم 
ب��ه همراه خواهد داش��ت. او البته اين را هم 
گفت كه در ادامه رسيدگي به اين موضوع به 
احتمال زياد يك جلسه غير علني ديگر براي 
تصميم گيري درباره نحوه برقراري امنيت و 

حفاظت از مجلس برگزار خواهد شد. 
معماي زن تروريست

اما ابعاد ديگري از جلس��ه غير علني و البته 
حادثه تروريس��تي روز چهارشنبه را احمد 
مازني عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون 
اميد به ايلنا مي گويد. به گفته او در جلس��ه 
غيرعلني رييس مجلس خواستار توضيح 
مس��ووالن امنيتي درب��اره احتمال حضور 
يك زن در عمليات تروريس��تي شد اما آنها 
يا به دليل عدم دسترس��ي به سرنخ ها يا به 
دليل مالحظ��ات امنيتي فعال اظهارنظري 
نكردند. از همان روز حمله تروريستي بحث 
وجود يك زن در كنار تروريس��ت ها مطرح 
ش��د و بعد از انتشار فيلمي كه تروريست ها 
از طبقات مجلس گرفته بودند و به چش��م 
آمدن بخش��ي از دست يك زن اين موضوع 
جدي تر شد. اما هنوز هيچ پاسخ روشني به 
آن داده نشده است. مازني، عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس از مس��ووالن اطالعاتي و 
انتظامي درخواس��ت كرد كه ضمن رعايت 
مالحظات امنيتي نسبت به روشنگري در 
اين رابطه اقدام كنند تا نمايندگان بتوانند 
پاس��خگوي مردم باشند. قس��يم عثماني 
ه��م در اين باره ب��ه ايلنا مي گوي��د: درباره 
اطالعات ضد و نقيض و روايت هاي متعدد 
درباره نحوه ورود، تعداد تروريست ها و حتي 
جنسيت آنها، تروريست ها سه نفر بوده اند 
كه به صورت مس��لح وارد مجلس شده اند و 
با اين حال وقتي در طبقات دفتر مراجعات 
مردمي اقدام به فيلمبرداري و انتشار ويديو 
كرده اند، دست يك زن وارد كادر مي شود كه 
هنوز هويت او مشخص نشده است. ممكن 
اس��ت اين فرضيه در مورد اينكه او گروگان 
باشد هم درست باشد اما هنوز معلوم نيست 
ماج��را از چه ق��رار بوده اس��ت و حال آنكه 

اطالعات مان كافي نيست. 
رييس مجلس چه گفت؟

بعد از جلس��ه غير علني و با ش��روع جلسه 
علني عل��ي الريجاني، ريي��س مجلس در 
سخناني وحدت و همگرايي ايجاد شده بين 
مسووالن و ملت بعد از حادثه تروريستي را 
گوهري دانست كه نبايد تحت هيچ اقدامي 

مخدوش ش��ود و در عين ح��ال به مصوبه 
سنا در راس��تاي اعمال تحريم هاي جديد 
عليه ايران اشاره و اظهار كرد: مجلس پاسخ 
روشني به اقدامات سنا خواهد داد و مجلس 
شوراي اسالمي واكنش جدي به تحركات 
آنها مي دهد، لذا از كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس مي خواهم كه در 

اسرع وقت طرح مقابله را تهيه و ارايه كند. 
به گ��زارش ايس��نا، الريجاني با اش��اره به 
اتفاقات روز چهارشنبه گفت: تروريست ها 
ناجوانمردان��ه 18 نفر از م��ردم و كاركنان 
مجلس را به شهادت رساندند و بيش از 30 
نفر را مجروح كردن��د. در بين اينها افرادي 
بودند ك��ه تنها ب��راي رفع نيازه��اي اوليه 
خودش��ان به مجلس آمده بودند. همچون 
خانمي كه در امور نهضت س��وادآموزي كار 
مي كرد يا كارگر فضاي س��بز را به شهادت 
رساندند. اين صحنه بسيار غم انگيز و دردآور 
بود. الريجاني روي ديگر اين حادثه را روحيه 
ب��االي نماين��دگان و آمادگ��ي آنان جهت 
مجاهدت در مبارزه با تروريست ها دانست 
و افزود: اي��ن صحنه بس��يار غرورآفرين را 
در تاريخ پارلمان ايران به نمايش گذاش��ت. 
در آن روز نماين��دگان مكررا ب��ه من براي 
برداشتن س��الح و مبارزه با تروريست هاي 
جاني مراجعه مي كردن��د. همچنين اصرار 
داشتند كه پارلمان حتي يك لحظه تعطيل 
نش��ود. اين صحنه شورانگيزي از مجاهدت 
را ترس��يم كرد كه از همه همكاران تش��كر 
مي كنم. وح��دت و همگرايي ك��ه در بين 
مسووالن و ملت در پس اين حادثه به وجود 
آمد، گوهر ذي قيمتي است كه نبايد تحت 
هيچ اقدام��ي مخدوش ش��ود. بپذيريم در 
مقابل ملت صفي از تروريست ها و كشورهاي 
حامي آنها به س��ركردگي امريكا و سعودي 
ايجاد شده اس��ت، لذا هوش��ياري انقالبي 
اقتضا مي كند نگذاريم حواشي سياسي ما را 
از هدف خدمتگذاري به ملت باز دارد. صف 
واحدي كه منبعث از غيرت ديني و انقالبي 
است مي تواند به اقدامات دشمن پاسخ دهد. 

دفتر نماينده اليگودرز به موزه 
شهداي ترور تبديل شد

ديروز همچنين با تصميم هيات رييس��ه 
مجلس مقرر شد تا دفتر محمد خدابخشي، 
نماينده اليگودرز تبديل به موزه ش��هداي 
ترور شود و آثار خرابكاري تروريست ها در 
آن حفظ شود. دفتر اين نماينده در حادثه 
تروريستي روز چهارشنبه مجلس به شدت 

مورد تخريب قرار گرفته بود. 

گ�روه سياس�ي| 23 روز 
پ��س از انتخابات در نهايت 
صحت انتخابات شوراي شهر تهران تاييد 
ش��د. اين خبر را عليرضا رحيمي، رييس 
هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستاي اس��تان تهران اعالم كرده 
اس��ت. عليرضا رحيمي تاكيد كرده است 
صحت انتخابات شهر تهران با اتفاق آرا تاييد 
ش��د و از اين پس هيچ شكايتي قابل قبول 
نخواهد بود. او همچنين توضيحاتي درباره 
شكايت معترضين ارايه كرده است و اينكه 
براي نشان دادن حسن نيت تعداد بيشتري 
از آنچه ش��اكيان درخواس��ت داده بودند، 
صندوق بازشماري شده و تغييري در نتيجه 
انتخابات حاصل نشده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، عليرضا رحيمي خاطرنشان كرد: در 
خصوص انتخابات شوراهاي اسالمي شهر 
تهران با توجه به اينكه پيش فرض انتخابات 
حوزه تهران مورد تاييد هيات هاي نظارت و 
اجرايي قرار گرفته بود طبق قانون انتخابات 
48 ساعت فرصت دريافت شكايات جديد 
بود و از مجموع 190 شكايتي كه در دوره 
قبل ارايه شده بود در دوره جديد و در بازه 
زماني 48 ساعته 9 شكايت جديد رسيد و 
ما اين 9 ش��كايت را مجددا مورد بررس��ي 
قرار داديم. او افزود: اصلي ترين بخش اين 
شكايات مرتبط با كانديداهاي عضو ليست 
خدمت و مشخصا آقايان چمران و سروري 
بود كه بيش��ترين اصرار را بر بازشماري آرا 
داش��تند و هم به هيات مرك��زي و هم به 
شخص رييس مجلس مراجعاتي داشتند 
و با وجود اينكه هيچ دليلي در شكايت هاي 
خود نداش��تند به دنبال بازشماري بودند. 
رحيمي تصريح كرد: عالوه بر اين موضوع 
در مرحله قبل هيات نظارت شهر تهران در 
پي شكاياتي در چند مرحله نتايج 50 نفر 
اول را مورد بررسي قرار داد و صورتجلسات 

صندوق ها را با سامانه وزارت كشور تطبيق 
داد تا اگر انحرافي وجود داشته، اصالح شود 
كه نه تنها انحرافي مشاهده نشد بلكه چند 
رأي اضافه براي آقاي چمران لحاظ ش��ده 
بود. اما با اين وجود براي اينكه حسن نيت 
دوستان شاكي نش��ان داده شود در حالي 
كه اين دوس��تان درخواس��ت بازشماري 
6 صندوق را به علت تخلف داش��تند مقرر 
شد تعداد 10 صندوق مورد بازشماري قرار 
گيرد و براي بازش��ماري اين 10 صندوق 
جلسه مشتركي با حضور شكايت كنندگان 
و رييس هيات نظارت تهران تشكيل شد 
و نهايت��ا تصميم هيات نظ��ارت به اطالع 
آقايان چمران و سروري رسيد كه با اولويت 
6 صندوق ادعايي 10 صندوق بازشماري 
شود. اما در نهايت اين دوستان از اعتراض 
خود صرف نظر كردند و بر همين اس��اس 
با اتف��اق آرا نتيجه انتخابات ش��هر تهران 

نهايي شد. 
احتمال عدم تاييد انتخابات در حوزه 

انتخابيه مشهد ناچيز است
در حالي كه ش��اكيان در مشهد درخواست 
بازش��ماري 30 صندوق را داده بودند و اين 
كار انجام شد و تغييري در نتيجه انتخابات 
حاصل نشد اما هيات نظارت بر انتخابات اين 
اس��تان همچنان در اعالم صحت انتخابات 
در اين شهر تعلل مي كند و حاال درخواست 
بازشماري ده درصد كل صندوق هاي راي 
مش��هد را داده ان��د. در اين مي��ان برخي از 
اعضاي هيات نظارت بر انتخابات اين شهر 
معتقدند اين بازشماري ها تغييري در نتيجه 
نخواهد داد زيرا فاصل��ه بين نفر پانزدهم و 
شانزدهم بس��يار زياد اس��ت. ديروز قاسم 
ميرزايي نيكو هم نسبت به اين ماجرا واكنش 
نشان داد و گفت: با توجه به اينكه اختالف 
آراي نامزدهاي پيروز و بازنده معنادار بوده و 
امكان جابه جايي آرا وجود ندارد، انتخابات 

دراين حوزه نيز طي س��ه تا چهار روز آينده 
تاييد مي ش��ود. به گزارش ايلنا، وي  اعالم 
كرد به دليل شكايت كس��اني كه موفق به 
كسب راي كافي براي حضور در شوراي شهر 
مشهد نش��ده و نيز با توجه به پذيرفتن اين 
داليل از سوي هيات نظارت استاني تا اين 
لحظه انتخابات در اين حوزه به تاييد نرسيده 
است. شاكيان خواستار بازشماري 10 درصد 

مجموع صندوق ها در اي��ن حوزه انتخابيه 
شده اند كه اين مساله از سوي هيات مركزي 
نظارت پذيرفته نش��د اما به هيات نظارت 
استاني اعالم كرديم ابتدا بازشماري آرا در 
40 صندوق را انجام دهيد و در صورتي كه 
متوجه اختالفي فاحش در نتايج آرا شديد 
به سراغ 40 صندوق ديگر برويد در غير اين 

صورت انتخابات را تاييد كنيد. 

گروه سياسي| انتخابات 
شوراي شهر اهواز از جمله 
انتخابات هاي بح��ث برانگيزي بود كه عدم 
اعالم نتايج آن و تاييد نش��دنش با حواشي 
بسياري مواجه بوده است. غالمرضا شريعتي، 
استاندار خوزستان در گفت وگويي در مورد 
حواش��ي اين انتخاب��ات توضيحاتي داده 
است. استاندار خوزستان در ارتباط با نحوه 
اعالم نتايج انتخابات شوراهاي اهواز گفت: 
ما تا روز يكشنبه، بنا داشتيم تا نتايج قطعي 
نشده، اسامي را اعالم نكنيم، اما با احترام به 
خواست عمومي، ش��وراي تامين تشكيل 
جلسه داد و تصميم گرفت با توجه به شرايط 

اهواز، نتايج غير قطعي آراي شمارش شده 
را اع��الم كند. بنابراي��ن آراي غيرقطعي را 
بدين صورت اع��الم كردي��م. 5 كانديدا از 
جمنا، 3 كانديدا مس��تقل و 5 كانديدا هم 
از ليس��ت هاي جداگان��ه اصالح طلبان. در 
حقيقت از يكي از ليس��ت هاي اميد 3 نفر و 
از يك ليست اميد ديگر يك نفر و يك نفر از 
ليست ديگر متمايل به اصالح طلبان. او در 
ادامه افزود: از همان اول اعتراضات ش��روع 
ش��د نه از طرف اصالح طلبان بلكه از طرف 
همه گروه ه��ا، اما اين اعتراض��ات آن طور 
كه مي گفتند كوچك تري��ن تاثيري روي 
روند شمارش آرا نداشت. شريعتي در مورد 

چرايي بازشماري صندوق ها پيش از اعالم 
قطعي نتايج هم گفت: وقتي صورتجلسات به 
فرمانداري تحويل داده شد ما متوجه شديم 
كه برخي صورتجلسات ايرادات اساسي دارد 
و برخي صندوق ها ش��مارش نش��ده كه با 
صورتجلسه سفيد تحويل داده شد و برخي 
صندوق ها هم داراي صورتجلسه كامل نبود. 
ما صورتجلساتي داشتيم كه به علت خستگي 
اعضا، سفيد بودند يا چند اسم بيشتر نگارش 
نشده بود، خب ما مي توانستيم از كنار آنها 
عبور كنيم، اما ما امانتدار رأي مردم بوديم 
و در قبال راي شان مسوول، نمي توانستيم 
از كنار مخ��دوش بودن صورتجلس��ات به 

س��ادگي بگذريم ولو اينكه نتايج انتخابات 
هم تغيير مي ك��رد. او در مورد اين خبر كه 
پس از بازشماري، آراي اصالح طلبان ريزش 
داشته اس��ت هم گفت: اين طور نيست. به 
علت اعتراضاتي كه وجود داش��ت، باوجود 
اينكه صورتجلس��ات اين صندوق ها دقيق 
و بي نقص بود، هيات اجرايي اهواز تقاضاي 
بازشماري كرد و ظاهرا هيات نظارت استان 
هم قبول كرده اس��ت. در همين راستا هم 
نتيج��ه انتخابات ممكن اس��ت تغيير كند 
و ممكن اس��ت تغيير نكند. اگر نياز باشد و 
هيات نظارت يا هيات عالي استان تصميم 
بگيرد كل صندوق ها هم بازشماري مي شود. 

صحتانتخاباتشورايشهرتهرانتاييدشد

بازشماريصندوقهايانتخاباتشوراهادراهوازدرصورتلزوم
استاندارخوزستان خبر داد 

سوژه روز

خبر  روز

گروه سياسي| صحت انتخابات در تهران تاييد شد اما برخي از شهرهاي استان تهران 
همچنان در بالتكليفي به سر مي برند. عليرضا رحيمي، رييس هيات نظارت بر انتخابات 
اس��تان تهران مي گويد براي تعيين تكليف نهايي بازرسين ويژه براي بررسي تخلفات 
تعيين كرده اند و تكليف همه شهرهاي استان تهران تا هفته آينده مشخص خواهد شد. 
پيش از اين گفت�ه بوديد كه تخلف هاي�ي درانتخابات ش�وراهاي برخي از 
شهرهاي اس�تان تهران انجام شده و در حال بررسي است. اين مساله چند 

شهر استان تهران را شامل مي شود؟
اين تخلفات شامل 6 حوزه انتخابيه در شهريار به عالوه بخش چهاردانگه و نسيم شهر و 
فردوسيه است و همچنين شهر پرديس و بومهن. گزارش هايي درمورد خريد و فروش 
راي و همچنين راي دادن افراد غير ساكن به صورت سازمان دهي شده در اين حوزه ها 
رسيده است. در حوزه انتخابيه كهريزك و پرند ابطال حوزه انتخابيه توسط هيات نظارت 
و هيات اجرايي پيشنهاد شده است. با وجود درخواست هاي ابطال هيات نظارت بر استان 
تصميم گرفته است بازرسين ويژه اي را براي بررسي وضعيت و تهيه گزارش و همچنين 
مذاكره با هيات هاي نظارت و اجرايي اين شهرس��تان ها و تحقيق از مردم و كانديداها، 
تعيين كند. پيش بيني ما اين اس��ت كه تكليف همه حوزه هاي انتخابيه تا هفته آينده 

به طور قطع روشن خواهد شد. 
پس با اين حساب هنوز مشخص نيس�ت كه احتمال ابطال انتخابات در اين 

شهرستان ها چقدر است؟
نه هنوز مشخص نيست. به هر حال در برخي جاها بزرگ نمايي شده و در برخي جاها هم 
حقيقت داشته و ما در نظر داريم براي همه اين حوزه ها يك بازرس ويژه تعيين كنيم و براي 
اعالم نتيجه تعجيل نكرديم و معتقديم بايد تحقيقات كامل در اين زمينه صورت پذيرد. 

اين بازرسين ويژه از اعضاي مجلس هستند؟
اين بازرسين ويژه از كارشناسان خبره هس��تند و اعضاي هيات نظارت استان كه نوعا 
يكي از نمايندگان مجلس يا از هيات نظارت يا از بازرسي آنها را همراهي خواهند كرد تا 

بتوانند گزارشي جامع و قابل استناد ارايه كنند. 

عليرضا رحيمي در گفت وگو با »اعتماد« خبر داد
تعيينبازرسينويژهبرايبررسيتخلفات

خبرگزاري ميزان


