
رئیس جمهور: 
ملت های آزاده دنیا تحریم های آمریکا 

علیه مردم ایران را محکوم کنند
حسن روحانی گفت: انتظار این است که ملت های 
آزاده دنی��ا با صدای رس��ا تحریم ه��ای غیر قانونی 

آمریکا علیه مردم ایران را محکوم کنند.
حجت االسالم حس��ن روحانی در دیدار استف بلوک 
وزی��ر امور خارجه دولت پادش��اهی هلند، با تاکید بر 
اینکه توافق هس��ته ای را به نفع منطقه و جهان می 
دانی��م و اقدام آمریکا در خروج از برجام به ضرر ملت 
های منطقه ، جهان و خود مردم آمریکا بوده اس��ت، 
گفت: همه باید تالش کنیم برجام حفظ شود و ما در 
این زمینه راه گفت و گو با اتحادیه اروپا را نبسته ایم.

وی با اش��اره به روابط خوب و دوس��تانه دو کشور 
در طول قرن های گذشته ، افزود: عالقمند توسعه 

روابط  سیاسی و اقتصادی با هلند هستیم.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اعمال تحریم های غیر 
قانونی و یکجانبه آمریکا علیه ایران، اظهار داش��ت: 
تحریم های ظالمانه آمریکا حتی دارو و غذای مردم 
ایران را نیز در برگرفته و انتظار این اس��ت که ملت 
های آزاده دنیا با صدای رس��ا این تحریم های غیر 

قانونی را محکوم کنند.
وی در ادامه با اش��اره به خ��روج یکجانبه آمریکا از 
برج��ام، افزود: ما معتقدیم که توافق هس��ته ای به 
نفع منطقه و جهان بود و اقدام آمریکا به ضرر همه 
و حتی مردم خود آمریکا اس��ت و در طول 21 ماه 
گذش��ته از خروج آمریکایی ها از برجام، متاسفانه 
اتحادیه اروپا نتوانسته گام موثری در راستای روابط 

دوجانبه و اجرای تعهداتش در برجام بردارد.
رئیس جمهور همچنین ریش��ه ناامنی در منطقه را 
حضور و رفتار آمریکا نس��بت به منطقه دانس��ت و 
تصریح کرد: پارلمان عراق به خروج آمریکایی ها از 
این کشور رای داده است، حضور نیروهای آمریکایی 
در س��وریه برخالف مقررات و خواس��ت دولت این 
کشور است و در کشورهای دیگر از جمله افغانستان 
نیز مردم با حضور آمریکایی ها در کشورشان مخالف 
هستند. وی تاکید کرد: اصول سیاست ما این است 
که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه 
حفظ ش��ود و حضور نیروه��ای خارجی در منطقه 
خلیج ف��ارس تحت عنوان ائتالف ه��ای مختلف را 

برای امنیت منطقه مفید نمی دانیم.
رئی��س جمهور با بیان اینکه کام��ال آمادگی داریم 
ب��ا اتحادیه اروپ��ا راجع به مس��ائل منطقه گفت و 
گ��و کنیم، افزود: ب��ا توجه به اینک��ه هلند میزبان 
حقوقدان��ان بزرگ دنیا در دادگاه الهه اس��ت، می 
توانی��م با منطق و زبان حقوق��ی با هم درخصوص 
امنیت منطقه گفت و گوهای خوبی داشته باشیم.

وزی��ر امور خارجه هلند نیز در این دیدار، توس��عه 
روابط دو کش��ور در همه زمین��ه ها از جمله روابط 
اقتص��ادی را م��ورد تاکید ق��رار داد و با اش��اره به 
مالقات خود با نمایندگان ش��رکت های هلندی در 
تهران، ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند نقش 

و مشارکت فعال تری در اینستکس ایفا کند.
  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اخبار

از نعمت نفتی تا دونالد ترامپ
من نفت را دوست دارم.
عبارت فوق از کیست؟

الف( نعمت نفتی
ب( بابک زنجانی

ج( پالنگتون دریایی
د( دونالد ترامپ

ترامپ: واش��نگتن عالقمند اس��ت حفاظت از نفت 
س��وریه را برعه��ده بگیرد و باید مراق��ب نفت این 

کشور خاورمیانه ای بود.
منظور از عب��ارت فوق کدام یک از گزینه های زیر 

است؟
الف( یعنی نفت س��وریه را می بلعیم یک لیون آب 

هم روی آن!
ب( یعن��ی ترامپ بش��که نفت که ببیند دس��ت و 

پایش سست می شود.
ج( یعنی دموکراس��ی و این قرتی بازی ها کش��ک 

است و فقط نفت را عشق است.
د( یعنی ااین که حرامزادگی شاخ و دم ندارد.

رییس جمهور آمریکا: آمریکا نیروهای خود را فقط 
... در سوریه نگاه داشته است.

نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف( حفظ جان عمه رهبر کره شمالی

ب( برای قشنگی و دکور
ج( رذالت و بدجنسی

د( برای حفظ منابع نفتی

ننجون

۵ اسفند؛ آغاز روند بررسی بودجه ۹۹ در مجلس
عضو هیئت رئیس��ه مجلس روند بررس��ی بودجه در جلسات علنی پارلمان 
را تش��ریح کرد. اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه بررس��ی بودجه س��ال 99 در 
دس��تورکار این هفته جلسات علنی پارلمان قرار دارد گفت: از روز دوشنبه 
بررس��ی الیحه بودجه 99 در مجلس آغاز می ش��ود. وی با بیان اینکه طبق 
آیین نام��ه داخلی مجلس جلس��ات علنی برای بررس��ی بودجه بدون انتقطاع 
برای بررس��ی بودجه برگزار می شود، افزود: نمایندگان از روز دوشنبه تا چهارشنبه 
در 2 شیفت صبح و بعد از ظهر و در روز پنجشنبه در شیفت صبح به بررسی بودجه 
می پردازند. رنجبرزاده با بیان اینکه بررس��ی بودجه تا 20 اس��فند به پایان می رسد، 
گفت: ش��ورای نگهبان به صورت همزمان مصوبات مجل��س درباره الیحه بودجه را 
بررس��ی و الیحه پس از تصویب در مجلس و تایید ش��ورای نگهبان از س��وی علی 

الریجانی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابالغ می شود.  تسنیم

دیدار فرمانده کل سپاه با خانواده شهیدان پاشاپور زمانی  نیا
فرمانده کل سپاه طی دیدارهای جداگانه  ای در منزل شهیدان وحید زمانی

 نیا و اصغر پاشاپور حضور یافت،  سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه با 
همراهی س��ردار علی فدوی جانشین فرمانده کل و سردار ابوالقاسم شریفی 
مس��ئول ایثارگران سپاه طی دیدارهای جداگانه  ای در منزل شهیدان وحید 

زمانی  نیا و اصغر پاشاپور حضور یافت.
در این دیدار س��ردار س��المی ضمن تجلیل از مقام ش��امخ ش��هدا و به خصوص 
ش��هیدان زمانی نیا و پاش��اپور، این ش��هیدان را چراغ راه مس��یر انقالب اسالمی 
برش��مرد که در مس��یر مبارزه با ظلم به دس��ت ش��قی ترین انس��ان ها به شهادت 
رس��یدند. فرمانده کل س��پاه همچنین عظمت و صبر خانواده ش��هیدان زمانی نیا 
 و پاش��اپور را س��تود و این عظمت را عظمتی واال در محضر پ��روردگار عنوان کرد.

 سپاه نیوز

بازدید سرلشکر موسوی از پایگاه هوانیروز کرمان 
فرمان��ده کل ارت��ش با حضور در پای��گاه هوانیروز در کرم��ان از بخش های 

مختلف این یگان بازدید کرد.
سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وی در این بازدید از قس��مت های بازآماد 
)اورهال(، بخش ه��ای تاکتیکی، تکنیکی و عملیاتی هوانی��روز بازدید کرد و 
میزان آمادگی رزمی و عملیاتی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد. فرمانده کل 
ارتش در این بازدید با فرمانده، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات و جمعی از 
کارکنان این مرکز دیدار کرد. دیدار و دلجویی از خانواده دو تن از جان باختگان حادثه 
مراسم تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر برنامه های امیر سرلشکر موسوی در 
این بازدید بود. فرمانده کل ارتش همچنین با حضور در فرماندهی پشتیبانی منطقه 
جنوب ش��رق نزاجا و آمادگاه مهماتی باغین، ضم��ن بازدید از بخش های مختلف، با 

فرماندهان و کارکنان این یگان دیدار کرد. روابط عمومی ارتش

پیش��تازی نامزده��ای جری��ان اصولگ��را در انتخابات 
مجلس ش��ورای اسالمی نه تنها درتهران بلکه در اکثر 
شهرهای کشور دیده می شود. همانگونه که پیش بینی 
می شد، فهرست وحدت اصولگرایان در تهران تاکنون 
پیروز انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی است و این 
پیروزی برای دو طرف از جریان های سیاس��ی کش��ور 
پیام روش��نی دارد. پیام نخست،  به جریان اصولگرایی 
اس��ت،  این طیف سیاسی توانس��ت اعتماد مردم را به 
س��وی خود جلب کند، که البته بخش زیادی از آن به 
خاطر عملکرد بس��یار ضعیف اصالح طلبان در مجلس 
دهم بود، از سوی دیگر ضعف مدیریت در دولت تدبیر 
و امید و محقق نش��دن وعده های آقای روحانی، مردم 
را از اصالح طلبان دلس��رد کرده بود. اعتراضاتی که در 

کشور دیده می شد، به خاطر همین مسئله بود. 
ضعف مجل��س در نظارت بر عملکرد دولت و همراهی 
کام��ل آن با دول��ت تدبیر و امید، در ش��رایطی وجود 
داش��ت که مردم از رفتار خانه مل��ت و نمایندگان آن 

ناخرسند بودند.
مش��کالت اقتصادی چند عامل دارد که مهمترین آن 
سوء مدیریت در این مس��ئله است،  مردم هم مجلس 
ده��م را در این اوضاع س��هیم می دانند و هم دولت را 
برای همین خواهان تغییر اساس��ی بودند و خواس��ته 
خود را با رأی معن��اداری که روز جمعه در صندوق ها 
انداختند نش��ان دادند. از س��وی دیگر نتایج انتخابات 
مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم به جریان اصالح 

طلبی نیز پیام روشنی دارد.

مردم به این جریان سیاسی پیام دادند که دیگر فریب 
وعده ه��ای آنه��ا را نخواهند خورد، اص��الح طلبان در 
دوره پیشین انتخابات مجلس که 4 سال پیش برگزار 
ش��د، در تهران به همه 30 نام��زد جریان اصالح طلب 
رأی دادن��د و به آنها اعتماد کردن��د اما با وجودی که 
اکثریت نمایندگان دوره دهم مجلس را اصالح طلبان 
تشکیل می دادند،  گامی برای بهبود اوضاع اقتصادی و 
معیشتی کشور بر نداشتند و حتی در این راه با دولت 

همراهی کردند.
شکس��ت اص��الح طلب��ان در انتخابات،  ضع��ف و بی 
برنامگی آنها را در اداره کش��ور ثابت کرد. اگر بار دیگر 
همین جریان در انتخابات پیروز ش��ده بود، مردم باید 

در انتظار روزهای سخت تری می بودند.
 ام��ا اگنون که جریان سیاس��ی اصولگرا با فهرس��ت 
وح��دت خود در تهران پیروز انتخابات ش��ده اند و در 
شهرستان ها نیز آنها پیش��تاز هستند و رقبای اصالح 
طلب خود را پش��ت سر گذاش��ته اند،  باید مجلسی در 
ت��راز انقالب و مردم ایران اس��المی تش��کیل دهند و 
همانگونه ک��ه گفته اند راهکاره��ای اقتصادی خود را 
ب��رای بهبود اوض��اع عملیاتی کنند، چ��را که مردم در 
انتظار چنین تغییراتی در ش��رایط کشور هستند. هر 
چند از دوران دولت تدبیر و امید کمتر از 2 سال باقی 
مانده و ش��اید کار با این دولت ب��رای مجلس یازدهم 
با ترکیب اکثریت اصولگرایی دش��وار باشد، اما مجلس 
آین��ده می تواند دولت را بار دیگر ب��ر روی ریل اصلی 

قرار دهد.

نمایندگانی ک��ه وارد مجلس یازدهم می ش��وند، باید 
ب��ا انقالب��ی گری، مدیریت جه��ادی ک��ه در عملکرد 
سرلیست آنها محمد باقر قالیباف دیده شده است، هم 
به مجلس یازدهم س��ر و سامان بدهند و هم به اوضاع 
اقتصادی کش��ور تا بتوانند از آراء مردم صیانت کنند. 
مسئولیت س��نگینی بر دوش مجلس یازدهم گذاشته 
شده است،  امید می رود با حضور این طیف سیاسی در 
مجلس، شاهد تحوالت خوبی در عرصه های گوناگون به 
ویژه اقتصادی در جامعه باشیم. بر اساس گزارش هایی 
که وزارت کش��ور از نتایج انتخابات در تهران منتش��ر 
کرده محمد باقر قالیباف نف��ر اول انتخابات در تهران 
اس��ت. همگان س��ابقه او را در مدیریت های گذش��ته 

می دانند به ویژه زمانی که شهردار تهران بود.
 دیگ��ر هم لیس��تی های او نیز اکث��راً دارای قابلیت ها 
ظرفیت هایی هستند که می توانند در مجلس مؤثر واقع 
ش��وند، البته در میان آنها هستند افرادی که نیازمند 
راهنمای��ی و مدیریت هس��تند و البته قطع��اً جریان 
اصولگرای��ی برای تقوی��ت و هدایت آنه��ا برنامه هایی 

خواهد داشت. 
اکن��ون تا برپایی مجلس یازدهم س��ه ماه زمان وجود 
دارد ک��ه در ای��ن زمان، نامزدهای پی��روز در انتخابات 
می توانند با برگزاری جلس��اتی برنامه های کاری خود 
را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند و از این فرصت باقی 
مان��ده بهترین بهره را ببرند. آنچه که س��تاد انتخابات 
کش��ور از نتایج انتخابات در تهران منتشر کرده به این 

شرح است؛

عضو کمیسیون بهداشت:

دولت جلوی افزایش قیمت ماسک ها را بگیرد
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: دولت با کمک وزارت بهداشت 

و درمان با افزایش قیمت ماسک و ژل های ضدعفونی مقابله کرده و جلوی سودجویان را بگیرد.
حس��ینعلی شهریاری با اشاره به اعالم وزارت بهداش��ت مبنی بر کشف چند مورد بیمار مبتال به 
ویروس کرونا گفت: در این فضا مهم ترین موضوع اطالع رس��انی دقیق به مردم است. باید به مردم 
آموزش های الزم از جمله نحوه صحیح شس��تن دست ها داده شود و این که آنها از روبوسی کردن 
و دس��ت دادن پرهیز کنند. اگر کس��ی بیمار است ماس��ک بزند و همچنین به هشدارهای وزارت 
بهداش��ت توجه شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
برخی س��ودجویی ها در بازار مبنی بر احتکار ماس��ک و یا افزایش قیمت آن، اظهار کرد: دولت و 
وزارت بهداشت قیمت ها را کنترل کرده و با کمک تعزیرات با سودجویان برخورد شود. کسانی که 

از این وضعیت و نگرانی های مردم سوء استفاده کرده و می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
شهریاری ادامه داد: وقتی مردم نگران و بیمار هستند هیچ دلیلی ندارد که ماسک ها را به قیمت 

چند برابر بفروشند باید با این افراد از خدا بی خبر برخورد شود.  ایسنا

در هر حوزه انتخابیه که نماینده ای نتواند 
20 درص��د از کل آراء ماخوذه را تصاحب 
کند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود؛ 
البته در دور دوم این سقف 20 درصد نیز 

برداشته می شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی روز )جمعه دوم اسفند( با مشارکت 
باالی مردم در سراس��ر میهن اسالمی مان 
در 209 حوزه انتخابیه برگزار شد. شمارش 
آراء به مجرد پای��ان فرآیند اخذ رأی آغاز 
ش��د. در دوره های پیشین، یک نفر آراء را 
می خواند و نفر دیگری جلوی اس��م نامزد 
انتخابات��ی، تیک می زد که برای این دوره، 

ای��ن اقدام عالوه بر این دو نفر توس��ط دو 
نفر دیگر به صورت جداگانه انجام می شود؛ 
اگ��ر نتیجه دو طرف اختالف نداش��ت که 
مش��کلی نیس��ت، اما اگر اختالف بود، آن 

صندوق باید دوباره شمرده شود.
یک��ی از تغیی��رات در انتخاب��ات مجلس 
پیش رو نسبت به انتخابات مجالس پیشین، 
کاهش می��زان رأی آوری منتخبین از 2۵ 
درصد به 20 درصد اس��ت. بدین معنا که 
در ادوار قبلی اگر کس��ی می خواست وارد 
مجلس ش��ود باید 2۵ درصد آراء صحیح 
حوزه انتخابیه را از آن خود می کرد، اما با 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس در 

تاریخ س��وم خردادماه 9۵، از این به بعد، 
نامزد ها با تصاح��ب 20 درصد از کل آراء 
می توانند جواز حضور در بهارس��تان را به 
نمایندگ��ی از مردم ح��وزه انتخابیه خود 
کسب کنند. بنابراین در هر حوزه انتخابیه 
که نماینده ای نتواند 20 درصد از کل آراء 
ماخ��وذه را تصاحب کند، انتخابات به دور 
دوم کشیده می شود؛ البته در دور دوم این 

سقف 20 درصد نیز برداشته می شود.
دور دوم انتخاب��ات مجل��س یازده��م ب��ا 
پیشنهاد وزارت کش��ور و موافقت شورای 
برگ��زار  نگهب��ان، در روز 29 فروردی��ن 

می شود.  میزان

 پیشتازی قاطع لیست وحدت
نه به اصالحات
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پاک کردن تصویر پرچم آمریکا از زیر پای دانش��گاهیان 
در دانشگاه عالمه، انتقاد بسیج دانشجویی و دانشجویان 

انقالبی را در پی داشت.
دانشجویان انقالبی دانشگاه عالمه بعد از ترور ناجوانمردانه 
شهیدس��لیمانی به نش��انه اعتراض پرچم آمریکا را روی 
زمین محوطه دانش��گاه و زیر پای دانش��گاهیان طراحی 
کردن��د که پاک ک��ردن این پرچم موجب انتقاد بس��یج 

دانشجویی و دانشجویان انقالبی دانشگاه شد.
محمد غالمیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه 
طباطبایی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین این دانشگاه 
در قب��ال برنامه ه��ای انقالب��ی در دانش��گاه گفت: عدم 
همکاری با تیم راهیان نور دانشگاه یکی از اقداماتی است 
که نس��بت به آن انتقاداتی وجود دارد و انتظار می رفت 
که مسئوالن دانش��گاه در این باره همکاری های الزم را 

داشته باشند.

وی افزود: یکی از اقداماتی که مورد انتقاد دانش��جویان 
و تش��کل های دانش��جویی دانش��گاهی قرار گرفت عدم 
برخ��ورد با مس��ببین پاره کردن تصاویر ش��هید قاس��م 

سلیمانی در دانشکده ادبیات بود.
غالمی��ان تصریح کرد: گویا ای��ن اتفاقات همچنان ادامه 
دارد و در روز انتخابات جمهوری اس��المی در زمانی که 
دانشگاه تعطیل بود مس��ئوالن دانشگاه پرچم آمریکا را 
ک��ه روی زمین محوطه دانش��گاه طراحی ش��ده بود را 

به صورت کامل پاک کردند!
وی گفت: دانش��گاه باید در این رابطه پاس��خگو باش��د 
و مس��ئوالن دانش��گاه باید بگویند چه دلیلی داشته که 
در روزی ک��ه مردم با حضور در پ��ای صندوق های رای 
حماس��ه آفریدند و بار دیگر پاسخ یاوه گویی های آمریکا 
را دادند، مسئوالن دانش��گاه به دنبال پاک کردن پرچم 

آمریکا از روی زمین بودند! فارس

 انتقاد به پاک کردن تصویر پرچم آمریکا از زیرپای دانشگاهیان
 در دانشگاه عالمه

دفاتر اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان در دانشگاه های 
علوم پزش��کی کشور در نامه ای به وزیر بهداشت آمادگی 
خود را برای کمک جه��ت مبارزه با بیماری کورنا اعالم 

کردند.
دفاتر اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان در دانشگاه های 
علوم پزش��کی سراسر کشور با تش��کیل » گروه جهادی 
ش��هید ش��اهینی« طی نامه ای به س��عید نمک��ی وزیر 
بهداش��ت آمادگی خ��ود را برای کمک ب��رای مبارزه با 

بیماری کورنا اعالم کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:

ضمن خس��ته نباش��ید خدم��ت جنابعال��ی و همکاران 
محترمتان، متاس��فانه همانطور که مس��تحضر هس��تید 
ویروس کرونا باعث جان باختن تعدادی از هم وطنانمان 
ش��ده و زنگ خطر ش��یوع این بیماری  در کشور به صدا 

در آمده است.

در همین راس��تا دفاتر جامعه اس��المی دانش��جویان در 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تحت لوای گروه 
جهادی شهید شاهینی در حد توان در کنار مردم شریف 
ای��ران خواهند بود، دوس��تان ما در دانش��گاه های علوم 
پزشکی خدمتگزاری به هموطنان را افتخاری برای خود 
م��ی دانند و آمادگی دارن��د در زمینه  آموزش اجتماعی 
جهت پیش��گیری از ابتال، آگاه س��ازی عامه  مردم برای 
مبارزه با این بیماری و همچنین فعالیت های تشخیصی 

وارد میدان شوند.
لذا بدینوس��یله اع��الم می داریم که در ص��ورت نیاز به 
حضور دانش��جویان، م��ا از هیچ کمکی دری��غ نخواهیم 
ک��رد و در کنار هم وطنان عزیزمان هس��تیم. امیدواریم 
و ت��الش خواهیم کرد که در پن��اه خداوند منان امنیت 
بهداشتی و مهم تر از آن امنیت روانی جامعه مورد خطر 

واقع نگردد.

اعالم آمادگی دفاتر جامعه اسالمی در دانشگاه های علوم پزشکی 
برای مبارزه با کرونا

انتخابات در چه صورت و در کدام حوزه های انتخابیه به دور دوم کشیده می شود؟

1 محمدباقر قالیباف 
2 سید مصطفی آقامیرسلیم

3 مرتضی آقا تهرانی
4 الیاس نادران

۵ سید محسن دهنوی
6 سید محمود نبویان

7 محسن پیرهادی
8 سید احسان خاندوزی

9 ابوالفضل عمویی
10 فاطمه رهبر

11 اقبال شاکری
12 بیژن نوباوه وطن

13 مجتبی توانگر
14 روح اهلل ایزدخواه

1۵ احمد نادری
16 سید نظام الدین موسوی
17 عبدالحسین روح االمینی

18 زهره الهیان
19 مالک شریعتی نیاسر

20 مهدی شریفیان
21 سید رضا تقوی

22 سمیه رفیعی
23 سید علی یزدی خواه

24 علی خضریان
2۵ فاطمه قاسم پور

26 مجتبی رضا خواه
27 رضا تقی پور انوری
28 غالمحسین رضوانی

29 زهره سادات الجوردی
30 ع��زت اهلل اکب��ری تاالر 

پشتی
31 وحید یامین پور

32 حمید رسایی
33 علی جعفری

34 علیرضا محجوب
ش��هبازی  محمد صادق   3۵

راد
36 سهیال جلودار زاده

37 مجید انصاری
38 مصطفی کواکبیان

39 سید محمد حسینی
40 سید محمد آقامیری

با این ترکیب به نظر نمی رسد 
با نهایی شدن و پایان شمارش 
آراء تغیی��ر قابل توجهی در آن 
ایجاد ش��ود و می ت��وان از هم 
اصولگرایان  پی��روزی  اکن��ون 
را در تهارن و دیگر ش��هرهای 

کشور قطعی دانست.


