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لغو پرواز های روسیه با درخواست 
ستاد ملی مقابله با کرونا

درپی گسترش شیوع 
ویروس کرونا در روســیه و 
درخواست وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی 
بــرای توقــف پروازهای 

ایرالین های ایرانی به این کشــور، رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری از لغو پروازهای مسافری در 
این مسیر خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید نمکی 
در نامه ای به سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
بر ضرورت طرح موضــوع و اخذ تصمیمات فوری 
در مورد توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس در 
جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا، 
تأکید کرد. در ادامه این مکاتبه آمده است: »باتوجه 
به گزارش های واصله از روسیه در خصوص شیوع 
بیماری COVID-۱۹ ضروری اســت، موضوع 
توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس سریعاً در 
جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا 

مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ گردد.«
    

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: 
قصاص والدین برای قتل فرزندان 

خالف اسالم است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
تأکید دارد که در بررســی الیحه تشدید مجازات 
قتل توسط والدین مجلس چارچوب شرع را در نظر 
می گیرد. به گزارش اعتمادآنالین، حسن نوروزی 
بیان کرد: مجلس در تشدید مجازات والد مرتکب 
قتل فرزند خالف شرع مقدس قانون گذاری نمی  کند. 
قصاص والدین برای قتل فرزندان خالف اسالم است 
و به خاطر یک یا دو مورد پرونده که نمی توان ساختار 
شرع را زیر سؤال برد. او افزود: بر اساس شرع مقدس 
اسالم مسئله قصاص والدین ممکن نیست بنابراین 
تشدید مجازات در اندازه افزایش مدت حبس و یا 
گرفتن حضانت فرزندان دیگر خواهد بود. مبنای 
تصمیم گیری مجلس اصول مسلم اسالمی است 
نه شعارهای نمادین و شرع مقدس اسالم قصاص را 

حق ولی و صاحب دم می داند.
    

واکسن پاستور امروز مجوز 
مصرف اورژانسی می گیرد

وزیر بهداشــت گفت: 
امروز )سه شنبه(واکســن 
انستیتو پاستور ایران اجازه 
مصرف اضطراری می گیرد. 
به گزارش خبرنگاران پویا؛ 

سعید نمکی اظهار کرد: سه شنبه واکسن پاستور 
اجازه مصرف اضطراری را می گیرد؛ الزم است یک 
مژده درباره واکسن پاستور بدهم؛ واکسن انگلیسی 
آســترازنکا روی گونه آفریقای جنوبــی و برزیلی 
۱۱ درصد اثر دارد و ما و کوبایی ها بررســی کردیم 
و دیدیم واکسن پاستور 62 درصد اثر می کند یعنی 
نزدیک 6 برابر واکسن آسترازنکا روی این گونه ها 

اثربخش است.
    

 خیزش گردوخاک 
در برخی مناطق کشور

مدیــرکل پیش بینی 
و هشدار ســریع سازمان 
هواشناســی از وزش بــاد 
شدید و خیزش گردوخاک 
در برخی مناطق کشور طی 

دو روز آینده )۱ و 2 تیر( خبر داد. به گزارش ایسنا، 
صادق ضیاییان اظهار کرد: طی این مدت در خراسان 
جنوبی، شرق کرمان و شمال سیستان و بلوچستان 
به ویژه منطقه زابل وزش باد شــدید و گردوخاک 
پیش بینی می شــود. او ادامه داد: طــی روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه )۱ و 2 تیر( نیز در خوزستان، 

بوشهر و ایالم احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
    

اولویت با واکسینه کردن 
بزرگساالن است

ه  نشــگا ا د ئیــس  ر
علوم پزشــکی ایــران در 
رابطه با واکســینه کردن 
کودکان، گفت: رازی برای 
واکسیناســیون کودکان 

حتماً برنامــه خواهد داشــت، البتــه برکت هم 
همین طور است، اما فعاًل باالی ۱۸ ساله ها اولویت 
اول هستند و واکسن ســازهای ایرانی حتماً برای 
آن برنامه خواهند داشــت. به گزارش ایلنا، جلیل 
کوهپایه زاده بیان کرد: رازی برای واکسیناسیون 
کودکان حتماً برنامه خواهد داشت، البته برکت هم 
همین طور است، اما فعاًل باالی ۱۸ ساله ها اولویت 
اول هستند و واکسن سازهای ایرانی حتماً برای آن 

برنامه خواهند داشت.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

انتخابات خــرداد ۱400 از ابتدا با 
حواشی و جنجال های بسیار همراه بود. 
حاال هم در به اصطالح پســاانتخابات، 
حاشیه ها تمام نشــده اند. از پیشتازی 
آرای باطله شورای شهر در برخی شهرها 
ازجمله کرج، اراک و همدان تا درگیری 
در یاسوج مقابل ساختمان فرمانداری و 
انتقادات به شمارش اسکناسی رأی ها و 

سکوت کردن مسئوالن در شیراز. 
شمارش آرای شورای شهر 

دسته ای بود؟
جمعــه 2۸ خردادمــاه انتخابات 
شــورای شــهر هم زمان با انتخابات 
ریاســت جمهوری برگزار شد و تقریباً 
از روز گذشته تکلیف آن هایی که قرار 
است به شورا راه پیدا کنند مشخص شد. 
دراین بیــن امــا اختالف نظرهــا و 
اعتراض هایی هم به وجود آمده و عده ای 
معتقدند شــمارش آرا دقیق و اصولی 

نبوده است.
این اعتراض ها برای مثال در تهران 
در پی برپایی جشــن و ســرور توسط 
برخی افراد ایجاد شد، درحالی که هنوز 
اســمی از راه یافتگان به شورای شهر 
به صورت قطعی اعالم  نشــده است. بر 
همین اساس شــش عضو کنونی شورا 
در نامه ای به فرماندار تهــران به نحوه 
شمارش »دسته ای« آرا اعتراض کردند.

اعتراض گسترده به شیوه 
شمارش آرا

با توجه به اطالعات منتشر شده در 
برخی روزنامه ها در ستادهای انتخاباتی 
یاران قالیباف اعالم شــده که همه 2۱ 
کاندیدا با اختالف ۸0 هزار رأی با نفر 22 

به شورای شهر ششم راه یافته اند.

از ســوی دیگر ناظران حوزه های 
انتخاباتــی گفته انــد کــه اکثــر 
رأی دهندگان انتخابات شــورای شهر 
تهران به صــورت ترکیبی اســامی را 
نوشــته اند. شش عضو شــورای شهر 
کنونی که جزو کاندیداهــا بوده اند در 
نامه ای بــه فرماندار تهران، شــکایت 
کرده اند که فرایند قرائت و محاسبه آرا 

به درستی صورت نگرفته است.
در این نامه آمده اســت: اطالعات و 
گزارش های واصله و شــبهات موجود 
حکایت از آن دارد که در فرایند خواندن 
آرام و تجمیع در صندوق های اخذشده 
در خصوص لیست ائتالف اصولگرایان 
به صرف اینکه نفرات اول کاندیدا های این 
لیست هستند، همه آرای برگه های رأی 
به نفع لیست مذکور خوانده و محاسبه 
می شود و شمارش موسوم به شمارش 
دسته ای به صورت فراگیر در حال انجام 

بوده و ادامه دارد.
حسن بیادی، کاندیدای دوره ششم 
شورای شــهر و عضو »لیست وحدت«  
گفته اســت: آرا به صورت اسکناســی 
شمرده می شــود؛ و اسکناسی یعنی 
اینکه به محض دیدن اسم یکی از اعضای 
لیست ائتالف - مثاًل آقای چمران-  از 
شمردن رأی مابقی اسامی که به صورت 
ترکیب چند لیســت از ســوی مردم 
نوشته شده، خودداری کرده و همه را جزء 

رأی لیست ائتالف محاسبه کرده اند.
او با بیان اینکه زبان ما از تشریح اتفاق 
رخ  داده قاصر است و به اعتراض های ما 
پاسخی داده نشده است، تأکید می کند: 
جامعــه روحانیت نیز طــی نامه ای به 
نحوه شــمردن آرا اعتراض کردند، اما 
هنوز نتیجه ای نداشته و نمی دانیم باید 

چه کاری انجام دهیم.
ستادهای لیست جمهور و شورای 
وحدت نیــز در نامه ای بــه این نحوه 

شمارش اعتراض کرده اند. روز گذشته 
محمد ساالری، عضو شورای شهر تهران، 
در توییتر خود نوشــت:  شیوع پدیده 
مذموم  شمارش دسته ای آرا که با دیدن 
سرلیســت و چند نفر دیگر، تمام 2۱ 
رأی به نفع لیست ائتالف  اصولگرایان 
محاســبه می شــود، بی توجهــی به 
 حق الناس و خیانت درامانت اســت. به 
همراه دیگر همکارانم در  لیست جمهور، 
اعتراض خود را نســبت به این بدعت 
خطرناک به مراجع قانونی اعالم کردیم.

در نامه اعتراض آمیز شــش عضو 
شورای شهر کنونی که  نامزد انتخابات 
دوره ششم هم هســتند، به فرماندار 
تهران آمده اســت:»علیرغم اینکه در 
این دوره انتخابات اکثریت شهروندان 
تهرانی به لیست های انتخاباتی به صورت 
ترکیبی رأی دادند و بــا توجه به اینکه 
مطابق قانون انتخابات کشور الزاماً باید 
اســامی تعداد کاندیداها کــه در آرای 
مأخوذه درج شــده اســت به صورت 
تک تک شمارش و محاســبه شود اما 
اطالعات و گزارش های واصله و شبهات 
موجود حکایت از آن دارد که در فرایند 
خواندن آرام و تجمیع در صندوق های 
اخذشــده در خصوص لیست ائتالف 
اصولگرایان به صــرف اینکه نفرات اول 
کاندیداهای این لیست هستند، همه 
آرای برگه هــای رأی به نفع لیســت 
مذکور خوانده و محاســبه می شود و 
شمارش موسوم به شمارش دسته ای 
به صورت فراگیر در حــال انجام بوده و 
ادامه دارد؛ لذا این جانبان همان طوری 
 که قباًل اعالم کردیــم، اعتراض خود را 
به این شــیوه و فرایند اعالم می داریم و 
خواهشمندیم نسبت به توقف این فرایند 
و اصالح آن جهت جبران تضییع حقوق 
 وارده به ســایر نامزدهــا اقدامات الزم 

را مبذول فرمایید.«

روز یکشــنبه نیز معاون سیاسی 
و اجتماعی و رئیس ســتاد انتخابات 
شهرستان تهران در نامه ای به مدیران 
مناطق ۱۹ تــا 22 تأکید کــرده بود 
در شــمارش آرای انتخابات شورای 
شهر، نســبت به شــمارش دقیق آرا 
به ویژه تعرفه هایی که بر مبنای لیست 
گروهی است فرد فرد نامزدها با دقت 

لحاظ شوند.
محسن هاشــمی، رئیس شورای 
شهر تهران هم روز یکشنبه در حاشیه 
شورای شهر درباره انتخابات شورای 
شهر تهران به رسانه ها گفته که هنوز 
نتایج مشخص نشده است. با توجه به 
طیفی که در انتخابات شرکت کردند، 
گمانه زنی هایی مبنی بر برنده شــدن 
احتمالی لیســت ائتالف مطرح است 
اما گفتن آن شاید صحیح نباشد و باید 

منتظر اعالم رسمی باشیم.
آرای باطله پیروز انتخابات شورای 

شهر برخی استان ها
اما یکــی دیگــر از موضوعاتی که 
در انتخابات شورای شــهر خبرساز 
شده بود پیشــتازی آرای باطله بود. 
چند روز پیش خبری در شبکه های 
مجازی و خبرگزاری ها دست به دست 
می شــد مبنی بر اینکــه آرای باطله 
برخــی شــهرها تعداد بیشــتری از 

 آرا را بــه خــود اختصــاص داده اند. 
بر اساس اعالم برخی منابع، اسامی ۱۳ 
منتخب شورای اسالمی کالن شهر کرج 
به شهر زیر مشخص شد: از مجموع ۱۸2 
هزارو 6۵0 رأی صحیح شورای اسالمی 
شهر کرج، عمار ایزد یار با 22هزارو ۹06 
رأی، سید مرتضی اعتصامی با ۱۸ هزار و 
۳۹2 رأی، حسین سعیدی سیرایی ۱۷ 
هزار و 624 رأی، مجتبی حاج قاسمی  
۱۷ هزار و ۵۱0 رأی، علیرضا سعیدی 
۱4 هزار و ۵۱6 رأی، مسعود محمدی 
۱4 هــزار و 24۳ رأی، علیرضا رحیمی 
محمودآبادی ۱4 هزار و 6۹ رأی، جواد 
چپردار ۱0 هزار و ۸۹۳ رأی، حســین 
مهاجری با ۱0 هزار و ۵۳۹ رأی، محمد 
اســدیان با ۱0 هزار و ۱۸6 رأی، علی 
قاســم پور با ۹ هزار و ۹۹۱ رأی، مریم 
قهرمانی صارم با ۹ هــزار و ۸۳0 رأی و 
فاطمه منعمی  با ۹ هــزار و ۸0۷ رأی را 
به عنوان منتخبان شورای ششم کرج 
شناخته شدند. آمار آرای باطله شورای 
شــهر کرج ۳۸۸۸۸ رأی اعالم  شــده 
است که 60 درصد بیشــتر از  آرای نفر 

اول است!
خبرها همچنین حکایت از این دارند 
که شرایط اراک هم مشابه کرج است. 
 اصالحات نیــوز با انتشــار تصویری از 
آخرین نتایج شمارش آرا در اراک خبر 
داد که در انتخابات شورای شهر  اراک هم 
تعداد آرای باطله 2۸ هزارو ۵6۵ یعنی دو 
برابر تعداد آرا منتخــب اول )۱4 هزار و 
۵60( شــد. در این دوره حامد آجرلو با 
۱4۵60 رأی ، پیمــان عین القضاتی با 
۱220۵ رأی، محمد عسگری با ۱2060 
رأی، حســن قربانی بــا ۱۱۵۳۹ رأی، 
علی اصغر غفاری با ۱06۳۳ رأی، علی 
جعفر محصولی با ۱0۵0۹ رأی، عباس 
خسروانی با ۱02۱۵ رأی، سیدوحید 
میرنظامی با ۱0۱۷۳ رأی، ســیدرضا 
قریشــی با ۹۷00 رأی، داود قربانی با 
۹۱۵۹ رأی، علی چگینی با ۹0۹0 رأی، 
غزاله رضایی با ۸۱۳۹ رأی، مسعود آبایی 
با ۷۳64 رأی، محمد رضایی با 6۵۵۳ 

رأی به شورای شهر راه یافتند. 
پیشتازی آرای باطله تنها مختص 
اراک و کــرج نبــود و در همــدان هم 
 رأی های باطله بــر نامزدهای منتخب 

پیروز شده اند.
اعالم نتایج مشکوک استان فارس 

و شهر شیراز
یکی دیگر از موضوعاتی که تا امروز 
موردبحث بــود ابهام در اعــالم نتایج 
انتخابات شیراز است و ستاد انتخابات 
این استان همچنان در این خصوص در 

سکوت خبری به سر می برد. 
درحالی که نتایج انتخابات روز جمعه 
به جزئیات کامل از ســوی استان های 
مختلف در حال اعالم بود استان فارس 
جزئیات دقیقی از میزان مشــارکت، 
میزان آرا و انتخابات شورای شهر شیراز 

اعالم نکرده بود. این موضوع به شدت از 
سوی اصحاب رسانه، فعاالن اجتماعی 
و نامزدهــای انتخاباتــی موردانتقاد 
قرارگرفته و در فضای مجازی نیز شائبه 
و شــبهات زیادی را به همراه داشت اما 
بااین وجود مسئوالن اســتان فارس و 
شهرستان شیراز هیچ واکنشی نسبت 

به این موضوع نشان ندادند. 
بر اســاس آنچه از مدت ها پیش 
مطرح شــده بــود انتخابــات در ۸ 
کالن شهر از جمله شــیراز به صورت 
تمام الکترونیک برگزار شد. مسئوالن 
امر ازجمله مسئوالن ستاد انتخابات 
شیراز و اســتان فارس بارها برگزاری 
انتخابــات بــه این شــیوه را موجب 
باالرفتن سرعت و دقت آن دانستند 
و بر اینکه یکی از امتیازهای این روش 
اعالم سریع نتایج است، تأکید کردند. 
حاال اما نتایج شــورای شــیراز هم 
باالخره اعالم شــد اما نه بــا جزئیاتی 
که مــردم منتظر آن بودنــد. فرماندار 
شهرستان شیراز با اعالم بخشی از نتایج 
آرای ششــمین دوره انتخابات شورای 
شــهر گفت: پس از جمع بندی کامل، 

نتایج نهایی اطالع رسانی می شود.
محمدرضــا امیری با بیــان اینکه 
تاکنون آرای حــدود ۹0 درصد از کل 
صندوق های الکترونیکی شــمارش و 
تجمیع شده است، اســامی 26 نفر که 

حائز بیشترین آرا شده اند را اعالم کرد.
گفته می شود تالش ها و تماس های 
خبرنگاران با فرمانداری شــیراز برای 
گرفتن نتایج با بی توجهی مواجه شــد 
و فرمانــدار ترجیح داد با یک رســانه 

مشخص مصاحبه کند.
البته باوجود اعتراض ها و شبهاتی 
که نسبت به نحوه قرائت و شمارش 
آرای صندوق های شــورای شهر در 
برخی شهرها و تهران وجود دارد باید 
منتظر ماند و دید نحوه رســیدگی 
به ایــن اعتراضات چگونــه خواهد 
بــود و مراجع ذی ربط در راســتای 
احقاق حق نامزدها و رفع شبهات چه 

اقدامی می کنند.

نتایج انتخابات شورای شهر تأمل برانگیز و پرابهام از کار درآمد؛

ازپیشتازیآرایباطلهتاشمارشدستهای

خبر

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از اجرای سند ملی 
سالمندی در سال ۱40۱ خبر داد. حســام الدین عالمه درباره 
الیحه جامع حقوق سالمندان گفت: با توجه به اینکه سالمندان 
یک گروه خاص محسوب می شوند و افراد در دوران سالمندی 
به تدریج به صورت کاماًل طبیعی اختالالتی را در بحث شناختی 
و عملکردی در حوزه روانی و اجتماعی پیدا می کنند که احتمال 
آسیب پذیری ها و سوءاســتفاده و آزار سالمندان نیز وجود دارد 
الیحه جامع حقوق سالمندان برای پیشگیری از تبعیض سنی، 
سالمندآزاری و پیری ســتیزی تصویب می شود و به جنبه های 
مهمی چون بحث امنیت سالمندان، حمایت حقوقی از سالمندان، 
ارائه مشاوره به سالمندان، آموزش و توانمندسازی سالمندان و 
هر آنچه مربوط به مباحث حقوقی، قضایی و انتظامی مربوط به 
سالمندان است کمک می کند تا سالمندان تحت پوشش خدمات 

حمایتی و حقوقی قرار بگیرند.
رونمایی از سند ملی سالمندی در شهریور

به گزارش ایلنا، او ادامه داد:با همکاری حوزه معاونت بین الملل 
وزارت دادگســتری، یک تیم حقوقدان از جهاد دانشــگاهی 
پیش نویس این سند آماده می شود و امیدوارم در شهریورماه شاهد 

آماده شدن این پیش نویس باشیم و در روز جهانی سالمند در نهم 
مهرماه از پیش نویس این الیحه جامع حقوقی رونمایی کنیم تا 
در شورای ملی سالمندان و بعدازآن در مجلس شورای اسالمی 

مراحل قانونی خود را طی کرده و به تصویب برسد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در پاسخ به این سؤال 
که به نظر شــما این الیحه در چه زمانی به تصویب می رسد و با 
توجه به اینکه جمعیت کشــور رو به سالمندی است تسریع در 
تصویب این الیحه چقدر ضــرورت دارد، تصریح کرد: وظیفه ما 
کار مطالعه تطبیقی و آسیب شناسی جنبه هایی است که منجر به 
سالمندآزاری و آسیب به حقوق سالمندان می شود و این پروسه 
در یک فاز مطالعاتی انجام شده و در حال حاضر در فاز نخبگانی 
گروه های کارشناســی در حال تهیه و تدوین این پیش نویس 
هستند اما اینکه مسیر تصویب این الیحه به چه صورتی باشد به 

دو حوزه مرتبط است.
موضوع سالمندان اولویت هیچ دولتی نبوده است

عالمه بابیان اینکه این حوزه ها شامل دولت و مجلس است، 
خاطرنشان کرد: باید عزم جدی برای پیگیری کلی برنامه های 
سالمندان ازجمله این الیحه وجود داشته باشد و باید ببینیم که 

دولت منتخب آیا متوجه بحرانی است که پیش روی کشور در حوزه 
سالمندی وجود دارد. الزم است که زیرساخت های کشور متناسب 
با این درصد روزافزون جمعیت سالمندان تحولی در ارائه خدمات 
و برنامه های کشور به وجود آید و باید ببینیم که این موضوعات 
اولویت دولت منتخب است یا خیر. او ادامه داد: متأسفانه تاکنون 
موضوع سالمندی موضوع دارای اولویت برای ۵ دولت گذشته 
نبوده است و لذا کار جدی در این خصوص صورت نگرفته است. 
البته در دهه های اول ما جمعیت جوانی را داشتیم اما در حال حاضر 
یک روند بسیار با شیب باال در حوزه سالمندی را طی می کنیم و اگر 
از این فرصت پنجره جمعیتی و پیش از مواجه با بحران سالمندی 
استفاده نکنیم و زیرســاخت های الزم را فراهم نکنیم قطعاً در 
سال های آینده کشور زیرساخت های الزم را نخواهد داشت و در 

مواجه با بحران سالمندی با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد.
 رسیدگی به موضوعات سالمندان 

یک عزم جدی می طلبد
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان یادآور شد: باید دولت 
جدید در خصوص این موضوع عزم جدی داشته و سالمندی را 
در اولویت قرار دهد. البته با فراکسیون سالمندی مجلس ارتباط 

بسیار خوبی برقرار کرده ایم و آن ها قول همکاری الزم داده اند و 
ان شاءاهلل با همکاری مجلس و دولت امیدواریم فرآیند تصویب و 
ابالغ الیحه جامع حقوق سالمندی از سرعت خوبی برخوردار باشد 
به هرحال مواردی چون تصویب لوایح حقوق حمایت از کودکان 
و نوجوانان و یا تأمین امنیت زنان تجربه ای است که ما می توانیم 
استفاده کنیم تا به این فرآیند سرعت ببخشیم. او درباره سند ملی 
سالمندی نیز تصریح کرد: سند جامع یا سند ملی سالمندان در ۳۱ 
شهریورماه ۱۳۹۹ یعنی حدود ۹ ماه قبل به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده است البته برای اینکه این سند الزام قانونی پیدا کند الزم 
است با کمک دولت منتخب و مجلس شورای اسالمی این سند 
در حقیقت در برنامه هفتم توسعه مورداشاره قرار بگیرد و اجرایی 
شدن این سند جزء الزامات قانونی و وظایف مکلف دستگاه های 
اجرایی قرار بگیرد که قابلیت پیگیری و رصد حقوقی برای اجرایی 

شدن آن نیز وجود داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

به دنبال جلوگیری از »سالمندآزاری« و »پیری ستیزی« هستیم

حسن بیادی، نامزد دوره 
ششم شورای شهر و عضو 
»لیست وحدت«: زبان ما 

از بیان اتفاق رخ داده قاصر 
است و به اعتراض های 
ما پاسخی داده نشده 

است،جامعه روحانیت نیز 
طی نامه ای به نحوه شمردن 

آرا اعتراض کردند، اما 
هنوز نتیجه ای نداشته و 
نمی دانیم باید چه  کاری 

انجام دهیم

یکی از موضوعات خبرساز 
در انتخابات شورای شهر 
پیشتازی آرای باطله بود. 

به طوری که در برخی شهرها 
از جمله، کرج، اراک و گویا 

همدان، آرای باطله بیشتری 
از آرا شرکت کنندگان را به 

خود اختصاص داده اند
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