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نتایج نهایی آرای داوطلبان خبرگان رهبری مازندران مشخص
شد/ آ�ت الله آملی الر�جانی نفر اول شد

رئیس حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری در مازندران گفت: نتایج نهایی آرای داوطلبان خبرگان رهبری مازندران
مشخص شد.

| مازندران  | استانها  | ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۸ 

مجید حسین زادگان دقا�قی پیش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار داشت: در اجرای ماده 66 آیین نامه اجرایی، قانون

انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان مازندران بالغ بر �ک میلیون و 618 هزار و 263 رأی اخذ

شده است.

وی افزود: در مجموع آرا، آقای صادق اردشیر الر�جانی با کسب 682 هزار و 817 رأی به عنوان نفر نخست به دور �نجم خبرگان رهبری

مازندران راه �افت.

حسین زادگان بیان کرد: آقای نورالله طبرسی نیز با کسب 612 هزار و 673 رأی به عنوان نفر دوم به دور �نجم خبرگان رهبری از مازندران

راه �افت.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه خبرگان رهبری مازندران با اشاره به ا�نکه آقای علی معلمی با 556 هزار و 750 رأی به عنوان نفر سوم به

خبرگان رهبری مازندران راه �افت، تصریح کرد: نفر چهارم راه �افته به مجلس خبرگان رهبری از مازندران آقای سید رحیم توکل با 488

هزار و 817 رأی بوده است.

وی اضافه کرد: آقا�ان علی اکبر سیفی کناری، سید صادق پیشنمازی و محمد حسن گلی شیردار نیز به ترتیب با 345 هزار و 58 رأی، 275

هزار و 18 رأی و 184 هزار و 472 رأی به ترتیب در رده های �نجم تا هفتم قرار گرفته و از راهیابی به خبرگان �نجم بازماندند.

حسین زادگان تصریح کرد: در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان از زمان انتشار نتایج انتخابات به مدت دو

روز، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در فرمانداری ساری، آماده در�افت شکا�ات است.

وی بیان کرد: به استناد ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکا�ت داشته باشند، می توانند

ظرف �ک هفته از تاریخ اخذ رأی شکا�ت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند.
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