اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ
راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎرش آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
آرا ﭘﯿﺮوز ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ دوره در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺼﺮ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺋﺘﻼف آﺑﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﻮرا دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﮔﯿﻼن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن از اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ  ۲۳۱رای ،ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽﻧﮋاد ﺑﺎ  ۲۲۰رای ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ  ۲۱۲و ﮐﺎﻇﻢ

آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ  ۲۰۷رای ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن،
آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻬﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺎﻃﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎ در ﻧﺼﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﯾﺮان را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻬﯿﺎر ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﻓﺸﯿﻦ آﺷﻮری از زﻧﺠﺎن دﯾﮕﺮ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﺑﯿﻦ ده ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای از ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ »آزاد ﻣﻌﺮوﻓﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ  ۱۶۶رای در رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻓﺮﻫﺎد
ﮐﺮمزاده و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪیﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ..ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺣﺴﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺲ ﻧﺼﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ از
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺷﺎد ﺷﻬﺒﺎزی از اﯾﻼم ﺑﺎ اﺧﺬ  ۱۶۳رای ﺑﯿﺸﺘﺮی رای را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از او ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف از اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ  ۱۵۰رای و اﻣﯿﺮ ﮔﯿﻼنﭘﻮر از اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ
 ۱۴۸رای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارا را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮدﯾﺎ ﺑﻬﻨﯿﺎ از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  ۱۹۷رای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ
از او ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ از ﯾﺰد ﺑﺎ  ۱۶۱رای و اﺣﺴﺎن ﻣﻬﺮ آرا از ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ  ۱۲۱آرا ﻗﺮار دارﻧﺪ و رﺿﺎ
ﺷﻬﺮﮐﯽ از ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺎ  ۸۲رای ﻗﺮار دارد.
در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرس ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﺟﺪ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  ۱۳۰رای ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از او داوود

ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ از اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ  ۷۱رای ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

