ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﺗﻬﺮان در
دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﺎوران  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دوره ﺷﺸﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دو ﺷﺎﺧﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﺎوران از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۳روز دوﺷﻨﺒﻪ ) ۶ﺑﻬﻤﻦ (۹۹
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
در آن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی )رﺋﯿﺲ( ،ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﻬﺪﯾﻮن )ﻧﺎﻇﺮ اول( ،ﺻﺎﺋﺒﻪ
ﺳﻠﻮﮐﯽ )ﻧﺎﻇﺮ دوم( و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ زﻧﺪﯾﻪ وﮐﯿﻠﯽ )ﻣﻨﺸﯽ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ رأیﮔﯿﺮی در

ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺪ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎوران و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪ.
از ﺟﺰﺎت اﯾﻦ رای ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد ﺑﺮای اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﻋﺪم اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رأیﮔﯿﺮی ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  ۱۸۵ﻋﻀﻮ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۳۰ﻫﻤﺎن روز ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﺷﺪ:

 -1اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ:
آرای ﺗﺎﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ۷۵ :رأی
آرای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ۱۱۰ :رأی

 -2اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎوران:
آرای ﺗﺎﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎوران ۸۰ :رأی
آرای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎوران ۱۰۵ :رأی

رﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد» :ﻣﺠﻤﻊ اﻣﺮوز ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ) ۶ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روال آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﺎن

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از  ۹ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ﺳﻌﺎدت ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد در ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎزرس ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه دوره ﺷﺸﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﺎوران از ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﻟﯽ  ۱۳روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رأیﮔﯿﺮی ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  vote.tehrannsr.orgﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

