ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  24ﺑﻬﻤﻦ 21:42 - 1398

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮﺍ ﻭ ﻗﺮﭼﮏ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ
ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮﺍ ﻭ ﻗﺮﭼﮏ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﯾﺎﺯﺩﻫﻤﯿﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ،ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻮﺍ ﻭ ﻗﺮﭼﮏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ  ۳۶ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺫﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .
 - ۱ﺁﻗﺎﯼ ﻫﺎﺷﻢ ﺁﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۲۶
 - ۲ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻣﯿﻨﯿﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۲۷
 - ۳ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻣﻬﯿﺎﺭﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۲۸
 - ۴ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۲۹
 - ۵ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﺯﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺮﺯﺩﻩ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۴۱
 - ۶ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۴۵
 - ۷ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﻌﯿﻞ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۴۷
 - ۸ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۴۹
 - ۹ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﺧﺰﺍﺋﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺍﺩ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵۲
 - ۱۰ﺁﻗﺎﯼ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻮﻧﺴﺎﺭﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵۴
 - ۱۱ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎﺋﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵۶
 - ۱۲ﺁﻗﺎﯼ ﯾﺎﺳﺮ ﺭﻧﺠﺒﺮﺯﻭﺍﺭﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۵۸
 - ۱۳ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶۱
 - ۱۴ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶۴
 - ۱۵ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺼﺘﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶۵
 - ۱۶ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶۷
 - ۱۷ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺷﮑﺮﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۶۸
 - ۱۸ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﯾﻮﺳﻔﻌﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۷۲
 - ۱۹ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۷۴
 - ۲۰ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻮﯾﺪﻝ ﮐﻮﺭﮐﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۸۱
 - ۲۱ﺁﻗﺎﯼ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۸۲
 - ۲۲ﺁﻗﺎﯼ ﻫﺎﺩﯼ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۸۶
 - ۲۳ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎﺯ ﻣﻪ ﺑﺎﺩﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۹۲
 - ۲۴ﺁﻗﺎﯼ ﺳﯿﺪﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﯿﺪﺩﺍﻭﺩ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۱۹۴
 - ۲۵ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺵ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﯿﺮﺯﺍﺁﻗﺎ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۱۴
 - ۲۶ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪﺍﻭﻧﺪﺧﺎﻧﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۱۵
 - ۲۷ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﯾﻼﻭﺭﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﮐﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ۲۱۷
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺿﻤﻨﺎً ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺧﺬﺭﺃﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷﺖ
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