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محمد طاهری نفر اول انتخابات 
شورای شهر کیش 

اقتصاد کیش - فرمانداری بندر لنگه در اطالعیه ای نتایج ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر در جزیره کیش را اعالم کرد.

به گزارش اقتصاد کیش ، در اطالعیه فرمانداری بندر لنگه آمده است: نتایج شمارش 
آرای نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی اسالمی شهر کیش به ترتیب 
دارندگان بیشتری شامل محمد طاهری با ۲  هزار و ۲۵۷ رای، بدریه بحرینی با ۲ هزار 
و ۳۱۲ رای، لیــال زراعــی با یک هزار و ۷۴۲ رای، حجت بزنی با یک هزار و ۷۱۴ رای 

و عبدالنبی شرفی هنگامی با یک هزار و ۷۰۶ رای به عنوان پنج منتخب اول هستند.
همچنین سهیال زراعت پیشه با یک هزار و ۱۶۵ رای، هادی زمانی با یک هزار و 

۱۵ رای و محمد جاسم پور با ۹۲۲ رای نفرات ششم تا هشتم هستند.
شهر کیش دارای پنج عضو اصلی شورا و سه عضو علی البدل است که بر اساس 
نتایج اعالم فرمانداری بندر لنگه نفرات اول تا پنجم به عنوان عضو اصلی و ششم تا هشتم 

نیز به عنوان اعضای علی البدل فعالیت خواهند کرد.
سایر نامزدهای بر اساس تعداد رای شامل علی خدادادی با ۸۴۹ رای، زینب اسدی 
با ۸۴۹ رای، محمد ترکاشوند با ۸۳۷ رأی، عاطفه عباس نژاد با ۸۲۲ رای، مریم نافعی با 
۶۱۷ رای، عبداله پیری با ۴۹۳ رای، آرزو یزدیان با ۴۳۷ رای، مجید اسمعیل کاشی با ۴۶۲ 

رای، رحیمه عمادی با ۴۲۶ رای و زیبا حسین زاده آذر با ۴۰۱ رای هست.
در این انتخابات اشــرف ســرلک ۳۹۸ رای، امیررضا موالئی ۳۵۵ رأی، علی 
شربیانی ۳۵۳ رای، عبداهلل یزدانی ۳۳۷ رای، مجید آسمانی ۳۱۶ رای، روح اله رضائی 
قلعــه ۲۲۲ رای، منصور تن زده ۱۵۹ رای، اســماعیل فتاحی ۱۵۶ رای، محمدرضا 
محمدی ۱۴۰ رای، سعید تاج الدینی ۹۹ رای، بهزاد روشنی ۹۴ رای و محمد گلزاری 

نیکجه ۵۳ رای کسب کردند.
بر اســاس ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسالمی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه 
اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 

دوروز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی است.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ونام 
خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا به صورت همزمان روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد.
۴۴ نفر به عنوان داوطلب برای رقابت در عرصه ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در کیش تایید صالحیت شدند که شامل ۳۰ نفر در شهر کیش، ۹ 

نفر در جزیره الوان و پنج نفر در جزیره هندورابی بود.
در این بخش ۲۶ شــعبه اخذ رای شــامل ۲۴ مورد در جزیره کیش، یک مورد 
در جزیره الوان و یک مورد در جزیره هندورابی برای جمع آوری آرای مشــارکت 

کنندگان تعبیه  شده بود.

نتایج انتخابات شورای اسالمی شهر بندرعباس اعالم شد؛

 فاطمه جراره نفر اول انتخابات 
شورای شهربندرعباس

اقتصاد کیش - رییس ستاد انتخابات استان هرمزگان نتایج انتخابات ششمین 
دوره شــورای اســالمی شــهر بندرعباس را با احتمال تغییرات محدود و جزیی 

اعالم کرد.
علی رئوفی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نتایج اولیه شمارش 
آرای انتخابات ششــمین دوره شورای اسالمی شهر بندرعباس اسامی ۱۱منتخب 

اصلی به شرح زیر است:
 فاطمه جراره با کسب ۲۲هزار رای

 احمد کناری نژاد با ۱۴هزار و ۸۰۰ رای
 یعقوب دبیری نژاد با ۱۲هزار و ۷۷ رای

 احمد عامری با ۱۱هزار و ۴۶۶ رای
 حسن ساالری با ۱۱ هزار و ۱۶۰ رای
 عیسی عباسی با ۱۰هزار و ۹۳۷ رای

 سید محمدرضا موسوی با ۹هزار و ۲۶۰ رای
 عبدالرضا حیدری سراحی با ۹هزار و ۴۹ رای

 فریده عامری با ۸هزار و ۸۱۳ رای
 اسماعیل رئیسی با ۸هزار و ۶۹۳ رای
 و اسماعیل بواشه با ۸هزار و ۶۵۶ رای

وی اضافــه کرد: پس از ۱۱منتخب اصلی افــراد زیر نیز در رده های بعدی 
قرار گرفته اند:

 مصیب نظری رودان با ۸هزار و ۲۱۰ رای
 حسین مینا با ۷هزار و ۹۲۳ رای

 محمد رئیسی چاهستانی با ۷هزار و ۶۰۳ رای
 زهرا مرادی با ۷هزار و ۴۷۸ رای

 علی رضا سعیدی با ۶هزار و ۲۸۴ رای 
رئوفی یادآور شــد:نتایج قطعی با احتمال تغییرات محدود در آراء به زودی و 

پس از تایید هیئت اجرایی و نظارت منتشر می شود.
رییس ستاد انتخابات هرمزگان، تعداد واجدان رای در استان را یک میلیون و 
۱۸۹هزار و ۸۶۹نفر اعالم کرد و با اشاره به آمار مشارکت مردم در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا گفت: ۶۷۲هزار و ۴۸۴ نفر در انتخابات شوراهای اسالمی در 
انتخابات شوراهای اسالمی معادل ۵۶٫۵۲ درصد واجدان شرایط رای، در انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا مشارکت کردند.
به گفته رئوفی در انتخابات شوراها نیزبیشترین آمار مشارکت با ۷۸.۷۵درصد 
مربوط به شهرســتان حاجی آباد و کمترین مشــارکت متعلق به شهر بندرعباس با 

۴۹.۲۳درصد است.

افتتاح 50 پروژه با ارزش 80 هزار میلیارد ریال
 در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 

اقتصــاد کیش -  بهره بــرداری از ۵۰ پروژه 
عمرانــی، تولیــدی و زیربنایی بــا ارزش ۸۰ هزار 
میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه دیگر 
با ارزش ســرمایه گذاری بیش از  ۶۴۱ هزار میلیارد 
ریال در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی با فرمان رئیس 
جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس آغاز خواهد شد. 
 »حمیدرضا مومنی« مشــاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعالم 
این خبر گفت: پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه 
های مناطق آزاد تجــاریـ  صنعتی با حضور دکتر 
روحانی رییس جمهور؛ روز دوشــنبه ۳۱ خردادماه 

برگزار خواهد شد. 
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با تشــریح تعداد پروژه ها، اعتبار سرمایه گذاری و 
میزان اشتغال هر یک از مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
)ارس، اروند، قشــم و کیش( که قرار است در این 
مراسم افتتاح شوند اظهار داشت: ۱۵ پروژه در منطقه 
آزاد ارس با اعتبار ســرمایه گذاری ۲۶ هزار و ۱۹۰ 
میلیارد ریال و با اشــتغالزایی ۵۷۵ نفر، ۱۱ پروژه در 
منطقه آزاد اروند با اعتبار ســرمایه گذاری ۲ هزار و 
۲۵۹میلیارد ریال و با اشتغالزایی ۲۶۰ نفر، ۱۵ پروژه 
در منطقه آزاد قشم با اعتبار سرمایه گذاری ۲۴ هزار 
و ۸۰۰ میلیــارد ریال و با اشــتغالزایی ۸۸۰ نفر و ۹ 
پروژه در منطقه آزاد کیش با اعتبار ســرمایه گذاری 
۲۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال و با اشــتغالزایی ۳۷۵ 

نفر افتتاح می شود. 
مومنی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری های 
انجام شــده در پروژه های آماده بهره برداری مناطق 
آزاد )ارس، ارونــد، قشــم و کیش( ۸۰ هزار و ۱۴۵ 
میلیارد ریال اســت که ۲۰۹۰  نفر اشتغالزایی نیز به 

همراه داشته است. 
** آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی 

50 پروژه در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
مشــاور رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به 
اینکه ۵۰ پروژه دیگر با سرمایه گذاری ۶۴۱ هزار 
و ۹۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۷ هزار و ۱۱۷ نفر 
با فرمــان رئیس جمهور عملیات اجرایی خود را 
آغاز خواهند کــرد، گفت: عملیات کلنگ زنی ۸ 
پروژه در منطقه آزاد ارس با اعتبار سرمایه گذاری 

۱۷ هــزار و ۶۹۴ میلیــارد ریال و با اشــتغالزایی 
۷۳۸ نفر، ۶ پــروژه در منطقه آزاد اروند با اعتبار 
ســرمایه گذاری ۳۵ هــزار و ۱۷۱ میلیارد ریال 
و با اشــتغالزایی ۴۰۵ نفر، یــک پروژه در منطقه 
آزاد انزلی با اعتبار ســرمایه گذاری ۴هزار و ۳۰۰ 
میلیارد ریال و با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر، ۳ پروژه در 
منطقه آزاد چابهار با اعتبار ســرمایه گذاری ۴۶۲ 
هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال و با اشــتغالزایی یکهزار 
و ۵۶۲ نفر، ۱۴پروژه در منطقه آزاد قشــم با اعتبار 
ســرمایه گذاری ۷۳ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال و با 
اشتغالزایی یکهزار و ۹۳۶ نفر، ۱۰ پروژه در منطقه 
آزاد کیش با اعتبار سرمایه گذاری ۳۵ هزار و ۷۹۷ 
میلیارد ریال و با اشتغالزایی یکهزار و ۶۸۶ نفر و ۸ 
پروژه در منطقه آزاد ماکو با اعتبار سرمایه گذاری 
۱۲ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال و با اشــتغالزایی۶۷۰ 

نفر آغاز خواهد شد. 
** 217 هزار میلیارد تومان پروژه در مناطق 

آزاد در دست احداث است 
مومنــی در ادامــه به پروژه هــای مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی که با میانگین پیشرفت ۵۳ درصدی 
در حال احداث هستند نیز اشاره کرد و گفت: ۶۲۲ 
پــروژه در بخش ها و حوزه های مختلف هم اکنون 
در ایــن مناطــق در حال احداث اســت که ارزش 
ســرمایه گذاری انجام شده برای آنها نیز ۲ میلیون و 

۱۲۷ هزار میلیارد ریال )۲۱۷ هزار میلیارد تومان( و 
میزان اشتغال نزدیک به ۳۷ هزار نفر است. 

گفتنی اســت؛ در دوره اول )شهریور ۹۹( 
افتتاح طرح هــای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ 
۵۸ پــروژه به ارزش ســرمایه گذاری ۱۵ هزار و 
۸۰۰ میلیــارد تومــان و اشــتغال ۴ هزار و ۴۱۲ 
نفــر؛ در دوره دوم )دی مــاه ۹۹( ۶۰ پروژه به 
ارزش ســرمایه  گذاری ۹ هــزار میلیارد تومان 
و اشــتغال ۳ هــزار و ۲۰۰  نفر؛ در دوره ســوم 
)فروردین ۱۴۰۰( نیز ۳۹ طرح با سرمایه  گذاری 
۷ هزار میلیارد تومان و اشــتغالزایی برای حدود 
۵۰۴۲ نفر و در دوره چهارم )اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
همزمان با عید سعید فطر( ۹۴ پروژه به ارزش ۶ 
هزار میلیارد تومان و اشــتغال ۲ هزار و ۹۴۳ نفر 

به بهره  برداری رسید.
در مجموع چهار دوره گذشته از افتتاح پروژه 
های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۹۹ تاکنون، 
۲۵۱ طرح با اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومان و نزدیک 

به ۱۶ هزار نفر اشتغال به بهره برداری رسید.
با احتســاب برگــزاری دوره پنجم افتتاح ها؛ 
ســرمایه گذاری های جدید در پــروژه های افتتاح 
شــده در مناطق آزاد تجــاریـ  صنعتی به ۴۶ هزار 
میلیارد تومان رسیده که این عدد شامل ۳۰۱ طرح و 

اشتغالزایی نزدیک به ۱۸ هزار نفر است.

همزمان با پنجمین دور از مرحله افتتاح پروژه های مناطق آزاد به فرمان رییس جمهورصورت می گیرد ؛ نتایج ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی در کیش اعالم شد ؛

مهلت نام نویسی در مسابقات موت 
کورت حقوق مناطق آزاد تمدید شد

اقتصاد کیش -  نام نویســی در دومین دوره مســابقات موت کورت ) شــبیه 
ســازی یک دادگاه واقعی( حقوق مناطق آزاد که در جزیره کیش برگزار می شود تا 

۳۰ تیر تمدید شد.
بــه گزارش اقتصاد کیش ، دبیر علمی و اجرایی دومین دوره مســابقات موت 
کورت حقوق مناطق آزاد ایران روز شــنبه گفت: این دوره از مســابقات با موضوع 

نقش، جایگاه و شرایط داور در دعاوی خانواده برگزار می شود.
سحر ناصربخت اضافه کرد: این مسابقه در دو مرحله ی کتبی و شفاهی برگزار 
خواهد شد و تیم های شرکت کننده موظف هستند پس از انتشار موضوع در آبان، در 

مهلت تعیین شده لوایح خود را به نشانی هیات اجرایی ارسال کنند.
وی افزود: در نهایت هشــت تیم برتر از نظر هیات داوران که باالترین امتیاز را 
در بخش لوایح کسب کنند به دور شفاهی مسابقات که بهمن امسال در جزیره  کیش 

برگزار خواهد شد دعوت می شوند.
دبیر علمی و اجرایی دومین دوره مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد ایران 
گفت: تیم ها باید حداقل سه و حداکثر چهار عضو داشته باشند و هر تیم می تواند یک 
مربی داشته باشد و  ورود در مسابقات برای دانشجویان تمامی مقاطع رشته  حقوق و 

فارغ التحصیالن این رشته آزاد است.
ناصر بخت با بیان اینکه زبان رسمی مسابقه فارسی است و اسکان تیم های برتر 
در کیش رایگان است گفت: این مسابقات با همکاری اداره  امور بانوان سازمان منطقه 
آزاد کیش،  موسسه عدالت ناصری کیش، انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و کانون ترویج داوری و میانجی گری )مردم نهاد( بهمن 

امسال در جزیره  کیش برگزار می  شود.
  اولین دوره مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد ایران بهمن ماه سال گذشته 
با حضور چهار تیم از دانشجویان حقوق و وکالی دادگستری و همچنین استادان برتر 

دانشگاه برای اولین بار در جزیره کیش برگزار شد.

اقتصــاد کیش -   جعفر آهنگران ضمن تقدیر 
از حضور پر رنگ ســاکنان و فعــاالن عرصه های 
اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی کیــش در صحنه 
انتخابات، انتخابات ۱۴۰۰ را تجلي وفاق ملي و جشن 

همدلي عنوان کرد.
بــه گزارش اقتصــاد کیش، جعفــر آهنگران 
مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد کیش با ابراز خرسندی 
از حضور پرشــور مردم کیش در حماسه انتخابات 
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ که با مشــارکتي مسئوالنه همراه با 
هموطنان ســایر نقاط کشور پاي صندوق های رای 
حاضر شده و حماسه اي دیگر افریدند ، افزود: برای 
این اتفاق مبارک به ساکنان کیش، فعاالن عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کیش و تمام نهادهایی 
که یک روز خوب را با همکاری و تشــریک مساعی 

خود رقم زدند تبریک می گویم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کرد: تعبیر من این است که پس از انتخابات ریاست 
جمهوری با این نتیجه، روزگار وفاق در کشور ایجاد 
شده و امروز حرکت بسیار زیبای مقام محترم ریاست 
جمهوری و همچنین سایر نامزدها در تبریک به نامزد 
منتخب، فضاي امیدواري و نشــاط را در کشور زنده 

کرد.آهنگــران با بیان اینکه روز و روزگار زیباتر و پر 
امیدتری در انتظار ملت بزرگ ایران است گفت: این 
نشاط و امید حق ملت ایران است که با وجود تمامی 
مشــکالت یقین داشتند که باید در تعیین سرنوشت 
خود فعاالنه مشــارکت کنند و هیچ مانعی بازدارنده 

آنها برای حضور در صحنه نخواهد بود.
وی در پایان ســخنان خود اظهار داشــت: این 
پیروزي ملــي را به یکایک مردم و هموطنان عزیزم 
به ویژه ساکنان جزیره کیش تبریک و تهنیت عرض 

می کنم.

تجلیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از حضور پرشور 
ساکنان و گردشگران کیش در انتخابات 1400

اقتصاد کیش 

44420284
سازمان آگهی ها 

اعالم  نتایج انتخابات 1400  ریاست جمهوری ؛

ابراهیم رییسی رییس جمهور منتخب 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد

اقتصاد کیش - آمار نهایی شمارش آراء سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران اعالم شد.

بــه گزارش اقتصاد کیش ، آمار نهایی نتایج شــماره آرا انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰طبق اعالم وزارت کشور به شرح زیر است؛

 سیدابراهیم رییسی  تعداد ۱۷۹۲۶۳۴۵ رای
 عبدالناصر همتی تعداد ۲۴۲۷۲۰۱ رای

 محسن رضایی میرقائد   تعداد ۳۴۱۲۷۱۲ رای
 سیدامیرحسین قاضی  زاده هاشمی  تعداد ۹۹۹۷۱۸ رای

آرائ باطله  تعداد ۳۷۲۶۸۰ رای
میزان مشارکت  ۴۸.۸ درصد معادل ۲۸۹۳۳۰۰۴ رای ماخوذه

 بر این اســاس  ابراهیم رییسی رییس جمهور منتخب سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری شد.

در ســاعت ۲ روز شنبه بیســت و نه خردادماه  پس از ۱۹ ساعت رأی گیری 
توسط ۶۷ هزار شعبه شهری و ۷۵ هزار شعبه روستایی، ستاد انتخابات کشور پایان 
فرآیند رأی در سراسر کشور را اعالم کرد و بدین ترتیب فرآیند سیزدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت.
واجدان شرایط رأی در این دوره از انتخابات ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ 
نفر و تعداد رأی اولی ها یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر بود. در این انتخابات، 

هشتمین رییس جمهور ایران انتخاب شد .

تقدیر سازمان منطقه آزاد کیش از تالش 
فرهنگیان جزیره کیش 

اقتصاد کیش - معــاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش از اختصاص اعتباری ۵۸۰ 
میلیــون تومانی برای قدردانی از زحمات فرهنگیان 
،بازنشســتگان و کارکنان اجرایی آموزش و پرورش 

کیش وگرامیداشت روز معلم خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش  ، سعید پور علی معاون 
فرهنگی و اجتماعی سازمان  منطقه آزاد کیش با اشاره 
به مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی برپرداخت 
پــاداش به معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش به 
مناسبت روز معلم سال تحصیلی ۱۴۰۰ اظهار داشت: 
پس از درخواســت معاونــت فرهنگی و اجتماعی 
جهــت پرداخت پاداش به فرهنگیان با هدف تکریم 
و تقدیر از فرهنگیان ، بازنشستگان و کارکنان اجرایی 
اداره آمــوزش و پرورش کیــش و همچنین جبران 
بخشــی از هزینه های مربوط به اینترنت این انسان 
های زحمت کش که در شرایط شیوع بیماری کوید 
۱۹ در طول شبانه روز درگیر مسائل آموزشی دانش 
آمــوزان در فضای مجازی هســتند ، هیات مدیره 
ســازمان با پرداخت این پاداش تا سقف ۵۸۰ میلیون 

تومان موافت کرد.
سعید پور علی افزود: این پاداش بر اساس اعالم 

اســامی افراد به همراه شــماره کارت بانکی توسط 
معاونت فرهنگی و اجتماعی ، از محل ردیف بودجه 
مربوط به هزینه های توســعه فرهنگی و اجتماعی 

مصوب سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.  
الزم به ذکر است سازمان منطقه آزاد پیش از این 

نیز در سال ۱۳۹۹ با پرداخت پاداش نقدی از فرهنگیان 
کیش تقدیر کرده بود که در مجموع از ســال گذشته 
تا کنون میزان پاداش اختصاص یافته به کارکنان اداره 
آمــوزش و پرورش کیش  بالغ بر یک میلیارد تومان 

خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد ؛


