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استان فارساستان فارس

شیراز

رئیس ستاد انتخابات شیراز اعالم کرد؛
مشارکت ۳۲ درصدی مردم شیراز

 رأی ۷۵ درصدی رئیسی

شرایط  واجدین  تعداد  گفت:  شیراز  انتخابات  ستاد  رئیس 
شرکت در انتخابات در این شهرستان شیراز یک میلیون و ۶۴ 
هزار نفر بوده که با توجه به حضور مردم در پای صندوق های 
اخذ رأی میزان مشارکت مردم در شهرستان شیراز قریب ۳۲ 

درصد بوده است.
تأکید  ضمن  انتخابات،  نتایج  درخصوص  امیری  محمدرضا 
براینکه نتایج منتشر شده در فضای مجازی پیرامون دور ششم 
شورای شهر شیراز، مورد تأیید نیست، از حضور شکوهمند 
کرد:  خاطرنشان  و  قدردانی  خرداد   ۲۸ انتخابات  در  مردم 
دوره  این  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شیراز  شهرستان 
حدود یک چهارم شعب اخذ رأی استان فارس را در اختیار 

داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از فرمانداری شیراز، امیری با اشاره 
به برگزاری دو انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای 
قانون در موقعیتی که دو  اساس  بر  داد:  ادامه  اسالمی شهر، 
انتخابات با هم برگزار می شوند اولویت شمارش و جمع بندی 
برگزار  ملی  سطح  در  که  است  انتخاباتی  به  نتیجه  ارسال 

می شود یعنی انتخابات ریاست جمهوری.
او بیان کرد: تعداد کل برگه های رأی مأخوذه در شهرستان 
تعداد  مبنا  این  بر  که  بوده  برگ   ۱۷۱ و  هزار   ۴۳۳ شیراز 
نوشته شده ۳۸۳  نامزدها  نام  به  برگ های رأی صحیحی که 

هزار و ۳۳۸ رأی بوده است.
شده  کسب  آرای  درخصوص  شیراز  انتخابات  ستاد   رئیس 
سید  گفت:  شهرستان،  این  در  جمهوری  ریاست  نامزد   ۴
ابراهیم رئیسی ۲۹۰ هزار و ۴۲۶ رأی، محسن رضایی میرقائد 
۳۸ هزار و ۸۱۰ رأی، عبدالناصر همتی ۳۶ هزار و ۶۶ رأی و 
سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی ۱۸ هزار و ۱۶ رأی را در 

شیراز به خود اختصاص داده اند.

داراب

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
داراب خبر داد؛

آغاز عملیات آسفالت 
معابر روستای تنگ کتویه داراب 

با مشارکت بنیاد مسکن
معابر روستای تنگ کتویه داراب  اجرایی آسفالت  عملیات 
محل  از  شهرستان  این  مسکن  بنیاد  و  دهیاری  مشارکت  با 

اعتبارات قیر رایگان آغاز گردید.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مسکن انقالب اسالمی شهرستان داراب، مهندس محمد رضا 
حسن زاده سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب ضمن 
بازدید از مراحل اجرای آسفالت روستای تنگ کتویه بیان 
کرد: این پروژه شامل اجرای قیرپاشی و 12 هزار مترمربع 
در  مسکن  بنیاد  و  دهیاری  مشارکت  با  که  است  آسفالت 

حال انجام است.
عابر  و  توسعه  اجرای طرح  در  مهندس حسن زاده مشارکت 
روستایی در شرایط کنونی را نوعی فعالیت جهادی دانست 
که با کمترین امکانات و محدودیت منابع در حال اجرا است 
و موجب افزایش رضایتمندی روستاییان و ایجاد انگیزه برای 

ماندگاری در این مناطق می گردد.
در  روستایی  توسعه  شاخص های  از  برخی  به  همچنین  وی 
این شهرستان اشاره کرد و از تملک اراضی ملی در روستاها 
مسکونی  توسعه  راستای  در  طبیعی  منابع  اداره  همکاری  با 
جابجایی  گفت:  و  داد  خبر  هکتار   40 میزان  به  روستایی 
روستای کوه سفید به خاطر فرونشست زمین و ایجاد شهرک 
جدید در زمینی به مساحت 15 هکتار از دیگر اقدامات بنیاد 

در سال گذشته بوده است.

نیریز

روستای شهرک وزیره بخش قطرویه 
نی ریز و کارکردهای توسعه با مشارکت 

بنیاد مسکن
اجرای آسفالت معابر روستای شهرک وزیره بخش قطرویه 
از محل تأمین قیر رایگان توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

شهرستان نی ریز آغاز شد.
بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مسکن استان فارس، مهندس علی اکبر مبین مدیر بنیاد مسکن 
با برشمردن  شهرستان نی ریز در حاشیه اجرای این عملیات 
گفت:  فارس  استان  شرق  در  روستایی  توسعه  قابلیت های 
شهرستان نی ریز از جمله مناطق استان فارس است که فراتر 
از متوسط کشوری در زمینه توسعه و محرومیت زدایی گام 

برداشته است.

نتیجه نهایی انتخابات شورای 
اسالمی شهرهای نی ریز، قطرویه و 

مشکان اعالم شد
نی ریز علیرضا مقدسی/ سرویس خبری:

فرماندار شهرستان نی ریزگفت: نتیجه انتخابات شورای اسالمی 
شهر نی ریز با اتمام شمارش آراء مشخص شد و اعضای اصلی 

و علی البدل این شورا به انتخاب مردم برگزیده شدند.
فرماندار  هدایت  مراد  طلوع،  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
مردم  برگزیده  پنج  داشت:  اظهار  گفتگویی  طی  نی ریز 
برای شورای اسالمی شهر نی ریز در انتخابات روز بیست و 
هشتم خرداد به ترتیب سید مجتبی افسربا 5504 رأی، محمد 
شاهسونی با 3949 رأی، سید محمد جواد قطبی با 3698 رأی 
 2871 با  فقیه  عالالدین  سید  رأی،    3458 با  پریش   حمید 

رأی می باشند.
علی البدل  اعضای  به عنوان  افرادی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
شورای اسالمی شهر نی ریز معرفی شدند که به ترتیب  مجید 
ندیمی با 2720 رأی،  محمد هادی نیکونام با 2314 رأی و 

مهدی جهاندارفرد با 2142 رأی را شامل می شوند.
و  بیست  انتخابات  در  نی ریز  شهرستان   مردم  افزود:  وی 
به  خود  باشکوه  حضور  با  و  آفریدند  حماسه  خرداد  هشتم 
تمام دسیسه ها و یاوه گویی های دشمنان انقالب پاسخ کوبنده 

دادند.
شایان ذکر است: 16 نفر در شهر نی ریز نامزد ششمین دوره 

انتخابات شورای اسالمی شهر بودند.
نتیجه نهایی انتخابات شورای اسالمی شهر قطرویه به ترتیب

 3-729 حسینی  حسین  2-سید  رأی   932 قربانی  مجتبی   -1
حسن ملکی 684 رأی 4-مجتبی خاوری 661 رأی 5-بهرام 
امیری 658 رأی بعنوان اعضای اصلی و عباس یگانه با 630 
رأی و احمد عاطفی با 531 رأی  به عنوان اعضای علی البدل 

شورای اسالمی شهرقطرویه معرفی شدند
نتیجه انتخابات شورای اسالمی شهرمشکان به ترتیب

2- 1-عباس باغبانی با 693 رأی 2-روح اله حرمتی با 559 
نیت  پاک  4-عاطفه  رأی   446 پوربا  زینل  3-صدیقه  رأی 
با 400 رأی 5- محمدرضا حاجی محمدی 374 رأی بعنوان 
اعضای اصلی و اسماعیل کاسبی با 329 رأی، مهدی محسنی 
اعضای  به عنوان  رأی   246 با  غالمی  سجاد  و  رأی   325 با 

علی البدل شورای اسالمی شهر مشکان معرفی شدند

استان بوشهراستان بوشهر
استاندار بوشهر: 

رونق اشتغال دریا محور این استان 
در گرو توسعه صدرا است

 
استاندار بوشهر گفت: رشد و توسعه شرکت صنایع دریایی 
ایران )صدرا( برای توسعه و رونق اشتغال دریا محور در این 

استان ضروری است.
به گزارش ایرنا، عبدالکریم گراوند در نشست با مدیرعامل 
افزود:  قرارگاه خاتم االنبیا  پتروشیمی  نفت، گاز و  هلدینگ 
از  که  محور  دریا  اقتصاد  تقویت  راهکارهای  از  یکی 
و  مسائل  به  توجه  است،  بوشهر  استان  در  مهم  برنامه های 

مشکالت شرکت صدرا است.
بوشهر  تولیدی صنعتی  آزاد  منطقه  به تصویب  اشاره  با  وی 
این  از  به صورت هوشمندانه  باید  بیان کرد: شرکت صدرا 
ظرفیت جدید ایجاد شده در این استان برای رونق فعالیت های 

خود استفاده کند.
ایجاد  و ظرفیت جدید  توسعه  به  توجه  با  داد:  ادامه  گراوند 
شده در بندر بوشهر، به تازگی کشتی با ظرفیت ۳۱ هزار و 
۵۰۰ تن در این بندر پهلو گرفت که در تاریخ فعالیت آن 

بی سابقه بوده است.
از ظرفیت های خاص و  بیان کرد: شرکت صدرا یکی  وی 
مهم برای تولید و اشتغال در کشور است و استان بوشهر برای 

کمک به این شرکت آمادگی دارد.
دستگاه های  از  متشکل  کارگروهی  کرد:  اظهار  گراوند 
مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی  برای  بوشهر  استان  اجرایی 
مختلف حقوقی و اداری شرکت صنعتی دریایی ایران تشکیل 

شود.
مدیرعامل جدید شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: استاندار 
این  مشکالت  و  مسائل  خاصی  جدیت  با  همواره  بوشهر 

شرکت را در سال های اخیر پیگیری کرده است.
علی زارعی افزود: تالش می شود تا شرکتی زیبنده قرارگاه 
خاتم االنبیا و استان بوشهر بسازیم تا مردم دوباره دوران اوج 

صدرا را مشاهده کنند.
وی تأکید کرد: بی شک حمایت های هلدینگ نفت و گاز 
قرارگاه خاتم االنبیا و استانداری بوشهر برای رونق و توسعه 

شرکت صنایع دریایی ایران مؤثر است.

میزان مشارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری در استان بوشهر 

۵۸ درصد اعالم شد
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: مردم این استان ۴۶۱ 

هزار و ۲۶۹ رأی صحیح به صندوق های رأی انداختند.
مشارکت  میزان  گفت:  ایرانی  تقی  محمد  ایلنا،  گزارش  به 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  در  مردم 

استان بوشهر ۵۸ درصد اعالم شده است.
وی بیان کرد: از این تعداد حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
با کسب ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رأی برابر ۶۷.۳۳ درصد کل آرای 

مأخوذه صحیح را به خود اختصاص داد.
اضافه  بوشهر  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آرا  مجموع  از  نیز  میرقائد  رضایی  محسن  همچنین  کرد: 
مأخوذه ۴۳ هزار و ۰۶۹ رأی برابر ۹.۳۲ درصد آرای مردم 

استان را بدست آورد.
رأی  هشت  و  هزار   ۳۲ با  همتی  عبدالناصر  داد:  ادامه  وی 
۶.۹۳ درصد و امیر حسین قاضی زاده هاشمی نیز با ۱۰ هزار و 
۴۷۱ رأی ۲.۲۷ درصد آرای مأخوذه استان بوشهر را به خود 

اختصاص داده اند.
ایرانی گفت: بیشترین مشارکت سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری در استان بوشهر به ترتیب با ۷۸ و ۷۷.۴ و ۷۶.۵ 
و  دشتی  و  دیر  و  تنگستان  شهرستان های  به  متعلق  درصد 
کمترین مشارکت با ۴۲.۴ درصد مربوط به شهرستان کنگان 

است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

مدیرکل بنادر و دریانوردی
 استان هرمزگان مطرح کرد؛

لزوم توجه بیشتر به معیشت ساکنان 
جزایر خلیج فارس

 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: الیروبی 
مسئولیت های  ایفای  راستای  در  الرک  جزیره  بندرگاه 
ساکنان  معیشت  به  بخشی  رونق  و  بنادر  سازمان  اجتماعی 
جزایر خلیج فارس با همکاری نیروی دریایی سپاه در حال 

انجام است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمدی کرجی ران با اشاره به توجه 
و  محلی  اقتصاد  بخشی  رونق  به  نسبت  بنادر  سازمان  ویژه 
از جمله جزایر خلیج  برخوردار  مناطق ساحلی کمتر  توسعه 
حمل  و  بندری  زیرساخت های  توسعه  کرد:  اظهار  فارس، 
اقتصادی  توسعه  و  اشتغال زایی  بر  عالوه  دریایی  نقل  و 
و  معیشت  بهبود  در  توجهی  قابل  تأثیر  منطقه،  اجتماعی  و 
خواهد  فارس  خلیج  جزایر  ساکنان  و  ساحل نشینان  زندگی 

داشت.
وی اضافه کرد: فاز نخست الیروبی بندرگاه الرک از جمله 
بنادر غیرملکی سازمان بنادر با حجم 60 هزار مترمکعب در 
و  بنادر  کل  اداره  توسط  استانی  اعتبارات  محل  از   96 سال 

دریانوردی استان هرمزگان اجرا شد.
کرجی ران افزود: فاز دوم الیروبی این بندرگاه در سال 99 از 
محل اعتبارات استانی با حجم 67 هزار مترمکعب توسط گروه 
پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فارس  خلیج  شهدای  مهندسی 
انقالب اسالمی شروع شد که تاکنون 42 هزار مترمکعب از 

آن به انجام رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 استان هرمزگان:

زمان تزریق دوز دوم به سالمندان 
باالی ۷۰ سال هرمزگانی 

مشخص شد
گفت:  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
سال هرمزگانی که  باالی ۷۰  سالمندان  به  دوم  دوز  تزریق 
تا  را دریافت کرده اند، ظرف یک  اول واکسن کرونا  دوز 
دو روز آینده پس از دریافت سهمیه واکسن، آغاز می شود.

دکتر فاطمه نوروزیان در گفت و گو با ایسنا، افزود: ۵ نفر 
دیگر از بیماران مبتال به کرونا در هرمزگان جان باختند و 
شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۳۸۴ 

نفر رسید.
وی با بیان اینکه ۱۰۸ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
در  نفر   ۶۵۷ مجموع  در  اکنون  و  شدند  بستری  استان 
بیمارستان های استان تحت مراقبتند، تصریح کرد: از مجموع 
بستری ها، ۹۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه )آی. سی. یو( 

بستری هستند و حال ۱۶ نفر از آن ها وخیم است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: تزریق 
واکسن  اول  دوز  که  سال   ۷۰ باالی  سالمندان  به  دوم  دوز 
کرونا را دریافت کرده اند، ظرف یک تا دو روز آینده پس 

از دریافت سهمیه واکسن، آغاز می شود.
دریافت  از  بمانند و پس  منتظر  سالمندان  اینکه  بیان  با  وی 
به  واکسن  دریافت  مکان  و  زمان  شدن  مشخص  و  پیامک 
اختصاص  با  کرد:  اظهار  کنند،  مراجعه  شده  اعالم  مکان 
سهمیه های دیگر واکسن کرونا به استان، واکسیناسیون دیگر 

گروه های سنی نیز آغاز می شود.

برای نخستین بار در کشور؛
چهار زن در هرمزگان آموزش 

تخصصی دریانوردی دیدند
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: برای نخستین 
بار در سطح کشور، 4 زن آموزش های تخصصی در سمت 

دریانوردی را فرامی گیرند.
ران  محمدی کرجی  علیرضا  بندرعباس،  از  ایلنا  به گزارش 
اظهار کرد: در این دوره آموزشی که از نیمه دوم خردادماه 
1400 در جزیره قشم آغاز شده و به مدت دو سال ادامه دارد، 
آموزش های تئوری و عملی مربوط به افسر دومی کشتی های 
نامحدود  سفرهای  بیشتر  یا  تن   500 ناخالص  ظرفیت  با 

)اقیانوس پیما( به فراگیران ارائه می شود.
علمی،  آزمون های  مراحل  گذراندن  از  پس  افزود:  وی   
مصاحبه زبان انگلیسی و روانشناسی، از بین حدود 100 نفر 
دوره  این  در  شرکت  برای  فراگیر  نفر   27 تعداد  متقاضی، 
انتخاب شدند؛ نکته قابل توجه این که برای نخستین بار در 
بانوان توانستند شایستگی حضور در  از  نفر  کشور، تعداد 4 

این دوره تخصصی دریانوردی را کسب کنند.

استان خوزستاناستان خوزستان
  

معاون سیاسی اجتماعی استاندار 
خوزستان خبر داد؛

مشارکت ۴۷.۶ درصد ی واجدان 
شرایط استان خوزستان  در انتخابات  

ریاست جمهوری
 

 

 

میلیون  یک  مشارکت  از  خوزستان،  انتخابات  ستاد  رئیس 
معادل ۴۷.۶ درصد واجدان شرایط  نفر  و ۷۳۰ هزار و ۴۲۶ 

استان، در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد.
اصحاب  در جمع  نجاتی  از خوزستان، رضا  ایلنا  به گزارش 
رسانه اظهار کرد: تجمیع آرای ریاست جمهوری هنوز نهایی 
نشده و نتایج نهایی و میزان آرای هر کدام از نامزدها متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.
انجام  حال  در  شهر  شورای  آرای  شمارش  اینکه  بیان  با  او 
هست گفت: شمارش آرای شورای شهر در حال انجام هست 
و تنها در برخی از شهرها به پایان رسیده اما پیش بینی می شود 

نتایج نهایی شورا، امشب یا فردا صبح اعالم شود.
به  همچنین  خوزستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
شهر  شورای  الکترونیکی  رأی گیری  در  داده  رخ  مشکالت 
اهواز، اشاره کرد و افزود: به دلیل مشکالت و نواقص ایجاد 
شده، انتخابات شورای شهر در اهواز به طور کامل الکترونیکی 

انجام نشد و بخشی از آن به صورت دستی صورت گرفت.
این مقام مسئول بیان کرد: برای شورای شهر اهواز ۲ هزار 
به  بود که  داده شده  اختصاص  الکترونیکی  و ۲۰۰ صندوق 
انتخابات ۷۵ صندوق  روز  تا صبح  ایجاد شده،  مشکل  دلیل 
الکترونیکی فعال شد و از بعدازظهر مابقی صندوق ها نیز فعال 

شد.
نجاتی با برشمردن تعداد شعب اخذ رأی گفت: تعداد شعب 
بوده. تعداد  اخذ رأی در خوزستان چهار هزار و ۱۸۳ شعبه 
ارسال شده  برای خوزستان  احراز هویت کمتر  ۳۵۹ کارت 
بود که ساعت ۳ بامداد هماهنگی الزم صورت گرفت و در 

ساعت ۵: ۳۰ دقیقه با اولین پرواز به اهواز ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلی که در رأی گیری الکترونیکی 
شورای شهر اهواز رخ داد باعث اختالل در فرایند انتخابات 

نشده و رأی گیری به صورت دستی پیگیری شد.

وی در پایان با بیان اینکه انتخابات در آرامش برگزار شد، 
یا درگیری های جزیی و محلی در برخی  تخلفات و  افزود: 

حوزه ها رخ داده که مشکلی در روند انتخابات ایجاد نکرد.
 

معاون منابع بیمه ای تأمین اجتماعی 
خوزستان:

کارگاه های آسیب دیده از کرونا 
در خوزستان مشمول امهال پرداخت 

بیمه شدند
معاون منابع بیمه ای تأمین اجتماعی خوزستان گفت: به منظور 
حمایت از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، 
ماه های  در  استان  اقتصادی  کارگاه های  بیمه  حق  پرداخت 

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ امهال می شوند.
ضیاء صباغ در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به 
امهال دو ماهه ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های 
موصوف مستند به صورت مزد و حقوق و دستمزد ارسالی 
اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۰، کارفرمایان ذیربط مکلف 
هستند نسبت به پرداخت حق  بیمه ماه های مزبور به ترتیب 
حداکثر تا پایان مرداد و شهریورماه سال جاری اقدام کنند 
بیمه کارگاه های که دارای مهلت  ولی مهلت پرداخت حق 
ارسال فهرست دو ماهه هستند به ترتیب شهریور و مهرماه 

خواهد بود.
وی گفت: ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ماه های اشاره 
فعالیت ها و کارگاه های مزبور در صورت  شده درخصوص 
قانون   )۳۹( ماده  وفق  ماهانه  حقوق  و  مزد  صورت  ارسال 
تأمین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه )سهم 
بیمه شده و بیمه بیکاری(، مشمول جرائم تأخیر پرداخت حق 

بیمه نخواهند بود.  
صباغ افزود: کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیالت در 
نظر گرفته شده باید با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری 
کارفرمایان به نشانی eservices.tamin.irhttp//s و در 
قسمت خدمات نام نویسی کارفرمایان/ ثبت نام کارگاه های 
مشمول امهال حق بیمه، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل 

اطالعات مربوطه اقدام کنند.
خوزستان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  بیمه ای  منابع  معاون 
کارفرمایان  بیمه ای  جرائم  بخشودگی  طرح  گفت:  همچنین 
خوزستانی تأمین اجتماعی، تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ نیز تمدید شده 

است.
صباغ گفت: کارگاه های ورشکسته،  در حال تسویه، منحله و 
فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی )سهم بیمه شده و 
کارفرما( و با کارگاه هایی که بدهی آنان صرفًا شامل جریمه 

است مشمول بخشودگی جرائم نخواهند بود.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد:

۶۲ درصد از واجدان شرایط 
کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات 

شرکت کردند

 
 

 

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: میزان مشارکت مردم این استان در انتخابات ریاست 

جمهوری و شوراهای شهر و روستا ۶۲ درصد بوده است.
افزود: تعداد  ایرنا  با خبرنگار  فتاح محمدی در گفت و گو 
واجدان شرایط استان برای شرکت در انتخابات ۲۸ خردادماه 
۵۵۰ هزار و ۶۴۲ نفر بود که ۶۲ درصد این افراد یعنی ۳۳۹ 
مجلس  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نفر   ۴۷۳ و  هزار 

شورای اسالمی شرکت کردند.
انتخابات ریاست جمهوری  بویراحمد در  مردم کهگیلویه و 
و شوراهای اسالمی سال ۹۶ با ۷۲ درصد مشارکت رتبه اول 

کشور در مشارکت انتخابات را به خود اختصاص دادند.
با  استان  در  انتخابات  برگزاری  روند  که  کرد  تصریح  وی 
توجه به آماده سازی تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز و 
ارائه آموزش های الزم مطلوب بود و کمترین مشکلی بوجود 

نیامد.
انتخابات  برگزاری  جریان  در  که  اشکالی  تنها  گفت:  وی 
پیش آمد همان مسئله احراز صالحیت الکترونیکی بود که 
باعث شد برخی از شعب با تأخیر رأی گیری را آغاز کنند 

که به سرعت حل شد.
محمدی ادامه داد: تا ساعت ۲ بامداد روز ۲۹ خردادماه کار 
نمایندگان  از  و  داشت  ادامه  رأی  اخذ  در شعب  رأی گیری 
فرمانداران در شعب اخذ رأی خواستیم افراد حاضر در صف 
رأی را  به محوطه شعب هدایت کنند و همه افراد رأی خود 

را به صندوق انداختند.

مدیر کل شیالت هرمزگان گفت: مراحل پایانی تحویل گیری ۲۳ موج شکن های 
مردمی با همکاری سازمان شیالت ایران، اداره کل بنادر و دریانوردی و تالش 

شیالت استان در حال انجام است.
و  بنادر  کارشناس  با حضور  نشستی  در  دریایی  عبدالرسول  ایرنا،  گزارش  به 
جمعی  و  ایران  شیالت  سازمان  مردمی  موج شکن های  گیری  تحویل  اعضای 
از معاون شیالت هرمزگان اظهار داشت: در جنوب کشور از مجموع ۴۹ فقره 
استان هرمزگان اختصاص  به  موج شکن مردمی وجود دارد که ۲۳ موج شکن 

یافته است.وی ادامه داد: از این میزان موج شکن واگذار شده به استان هرمزگان، 
۱۱ موج شکن در غرب استان، هشت موج شکن در شرق استان و چهار موج شکن 
در جزیره قشم است. مدیرکل شیالت هرمزگان با بیان اینکه این موج شکن ها 
به جامعه صیادی و آبزی پروی دارند،  نقش مهمی در تسهیل خدمات رسانی 
بیان داشت: این موج شکن ها  می توانند نقش مهمی در ارائه خدمات و پشتیبانی 
به مزارع پرورش ماهی در قفس که از اولویت های مهم این اداره کل و بخش 

آبزی پروری است، داشته باشند.

مدیر کل شیالت هرمزگان:
۲۳ موج شکن هرمزگان آماده واگذاری است


