
دوشنبه 31 خرداد 1400، 10 ذی القعده 1442 ،21 ژوئن 2021، شماره 3756 2

اقتصـاد کیـش  سازمانآگهیها

44424999

   اقتصاد کیش -امام جمعه کیش با اشاره به حضور ساکنان و گردشگران در انتخابات، گفت: حضور حماسی و پر غرور شما در انتخابات 
۲۸ خرداد، نشان داد همچنان به آرمان های این نظام متعهد هستید و این افتخاری بزرگی است.

نتایج انتخابات شوراها در شهرهای 
استان هرمزگان

 شورای اسالمی شهر قشم 
  اقتصاد کیش  -  فرماندار قشم گفت: نتیجه انتخابات شورای اسالمی شهر قشم با 
اتمام شمارش آرا مشخص شد و اعضای اصلی و علی البدل این شورا به انتخاب مردم 

برگزیده شدند. 
علیرضا نصری گفت : اعضای اصلی منتخب شــورای شهر قشم شامل محمدرضا 
اسالمی با سه هزار و ۱۳۰ رای، حبیب بازماندگان قشمی با ۲ هزار و ۷۰۹ رای، بی بی 
مریم پیرزنده با ۲ هزار و ســه رای، احمد شــب تاریانی با یکهزار و ۸۳۶ رای و مریم 

خادمی با یکهزار و ۸۰۹ رای هستند.
وی افزود: اعضای علی البدل شورای شهر قشم هم حسن عبایی هرمزی با یکهزار و 
۵۸۶ رای، محمود درویشی نخل ابراهیمی با یکهزار و ۵۷۷ رای و لمیاء استوی قشمی 

با یکهزار و ۵۴۶ رای معرفی شدند.
نتایج انتخابات شورای شهر درگهان

فرماندار قشم تصریح کرد: همچنین محمد تورنگ با یکهزار و ۱۳۳ رای،  محمد مشتاقی 
درگهانی با یکهزار و ۱۳۰ رای،  محمد صالحی با یکهزار و ۱۲۴ رای، آرش دریانورد 
با یکهزار و ۱۰۴ رای و  سیدیعقوب دریانورد درگهانی با یکهزار و ۴۷ رای، منتخبان 

اصلی شورای شهر درگهان هستند.
وی ادامــه داد: همچنین علی دریانورد درگهانی با یکهــزار و ۲۰ رای،  عبدالرحمن 
دریانورد با ۹۸۶ رای و حســن دریانورد با ۹۳۶ رای اعضای علی البدل شــورای شهر 

درگهان خواهند بود.
نتیجه انتخابات شورای شهر سوزا

به گفته نصری، میر علی سالمی با یکهزار و ۹ رای، محمد یزدان پناه با  ۵۸۵ رای، محمد 
دریانورد با ۵۴۴ رای، ناصر همتی با ۵۲۶ رای و حامد افشار با ۵۰۴ رای منتخبان مردم 

سوزا در شورای اسالمی شهر سوزا هستند.
وی افزود: سعید سالمی با ۳۸۴ رای، ابراهیم مالحی با ۳۸۴ رای و عارف سالمی با ۲۷۰ 

رای نیز اعضای منتخب علی البدل شهر سوزا هستند.
نتیجه آرای انتخابات شورای شهر طبل

فرماندار قشــم ادامه داد: عبدالجلیل امینی با یکهزار و ۴۸۵ رای،  عبدالرحیم امینی با 
یکهزار و ۴۶۳ رای، عبدالجلیل امینی طول با یکهزار و ۳۱۷ رای،  محمدامین امینی با 
یکهزار و ۲۵۹ رای و صالح عالی با یکهزار و ۵۴ رای به عنوان اعضای منتخب شورای 

شهر طبل شناخته شدند.
وی افزود: عبدالحمید مرادی زاده قشــمی با یکهزار و ۰۴۱ رای،  عبدالصمد امینی با 
۹۵۵ رای و محمدرشاد تیماس پور با ۷۴۲ رای اعضای منتخب علی البدل شهر طبل 

خواهند بود.
نصری خاطرنشان کرد: نامزدها تا ۲ روز فرصت اعتراض به نتایج انتخابات را دارند.

مشارکت حداکثری در هرمزگان
 رقم خورد

اقتصاد کیش -  استاندار هرمزگان گفت: حضور و مشارکت حداکثری مردم ین استان 
و ملت ایران در انتخابات، بار دیگر مایه عزت، سربلندی و اقتدار هرچه بیشتر جمهوری 

اسالمی ایران شد. 
فریدون همتی با انتشار پیامی افزود: مردم با حضور گسترده در انتخابات، به خوبی در 
تعیین سرنوشت کشور، نقش خود را ایفا نمودند و قطعا این مشارکت چشمگیر، زمینه 

ساز تحوالت و پیشرفت های بیشتر کشورمان می شود.
وی ادامه داد: حضور باشــکوه و مشارکت گسترده و حداکثری مردم شریف، مؤمن 
و والیتمدار اســتان هرمزگان همگام با دیگر هموطنان در سراســر ایران اسالمی، در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا، حماسه ای ماندگار و به یاد ماندنی و برگ زرین دیگری را در 

تاریخ پرافتخار انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به ثبت رساند.
استاندارهرمزگان اظهار داشت: هرمزگانی های دالور و دریادل بار دیگر ثابت کردند 
که با بصیرت انقالبی، در لبیک به فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی، پیشگام هستند 
و همچنان با صالبت در مسیر آرمان های اصیل انقالب اسالمی، امام راحل و شهدای 

بزرگوار و تحقق منویات مقام معظم رهبری، گام بر می دارند.
همتی یاد آور شد: از حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم شریف استان هرمزگان 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا و همچنین از تالش های خستگی ناپذیر و شبانه روزی مجموعه 
دست اندرکاران برگزاری انتخابات در هیأت های اجرایی و نظارت و ستاد انتخابات 
استان، شهرستان ها ، بخش ها و روستاها از صمیم قلب، تشکر و قدردانی می نمایم و 
شکرگزار این نعمت بزرگ و عنایت ویژه خداوند متعال به ملت ایران اسالمی هستم.

استاندار هرمزگان : 

ظرفیت  هتل های کیش 2 برابر
 افزایش می  یابد

اقتصاد کیش - رییس هیات مدیره جامعه 
هتلــداران کیش گفت: با بهــره برداری از 
طرح های در دست احداث ظرفیت پذیرش 
هتل های این جزیره ۲ برابر رشد پیدا می کند. 
مسیح اله صفا اظهار داشت: اکنون ۵۰ هتل 
در حال بهره بــرداری این جزیره ظذفیت 
پذیرش روزانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ مســافر را 
دارد و ســرمایه گذاران در حال حاضر ۶۱ 

باب هتل دیگر هستند.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از هتل های در 
دست اجرا میزان ظرفیت پذیرش مسافران 
در این اماکن پس از احداث به ۴۰ هزار نفر 

در هر روز افزایش پیدا می کند که حدود ۲ برابر ظرفیت فعلی است.
وی با بیان اینکه هتل های در دست احداث از پیشرفت فیزیکی ۱۵ تا ۹۰ درصد برخوردار 
هستند افزود: انتظار می رود دولت نسبت به توسعه زیرساخت های هتلینگ، توسعه 
گردشگری و توریست پذیر بودن کشور به ویژه جزیره کیش توجه ویژه ای داشته باشد 

تا شاهد بهره برداری هرچه زودتر این امکانات باشیم.
صفا یادآور شــد: اکنون در ۵۰ هتل در حال بهره برداری این جزیره حدود ۶ هزار نفر 
مشغول بکار هستند که با بهره برداری از ۶۱ هتل در دست ساخت این اشتغال نیز حدود 

۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
۵۱ هتل فعال جزیره کیش شامل ۱۳ هتل پنج ستاره، ۱۴ هتل چهار ستاره،۱۳ هتل سه 
ستاره و چهار هتل ۲ ستاره بوده که در مجموع دارای ۱۶هزار و ۵۰۰ تخت و پنج هزار 

و ۱۵ اتاق است.

قدردانی امام جمعه کیش از حضور حماسی 
مردم در انتخابات 

به گزارش  اقتصاد کیش  کیش، حجت 
االســالم احمد حسن زاده در پیام خود 

آورده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مردم عزیز و سرافراز جزیره کیش

حضور حماســی و پر غرور شــما در 

انتخابات ۲۸ خرداد، نشان داد همچنان 
به آرمان های این نظام متعهد هستید و 

این افتخاری بزرگی است.
اگر چه در این ایام دشواری های معیشتی 
و شیوع بیماری و دیگر مسائل عزیزان 
ما را در این ســرزمین به سختی افکنده 
اســت و علی رغم گرمای زیاد هوا در 
جزیــره کیش در روز رای گیری بازهم 
اراده مردم پیروز میدان بود و همه دوش 
به دوش هم، خون تازه ای بر جان کشور 
تزریق و نفس گرم دیگری بر پیکر ایران 

اسالمی نثار نمودند.
بحمداهلل دشمن آماده و در کمین انقالب 
اسالمی بازهم توسط موج خروشانی از 

برگه های رای مردم پس زده شد.

اینجانب ضمن شــکرگزاری به درگاه 
پــروردگار مهربان و کریــم به رئیس 
جمهور محترم و اعضای محترم شورای 
شهر که نامشان با انتخاب اکثریت مردم از 
صندوق ها بیرون می آید و همچنین مردم 
شریف ایران و کیشوندان عزیز تبریک 
و تحنیت عرض می نمایم؛ و به خود و 
دیگر کســانی که مسئولیتی که در قبال 
مردم بر عهده دارند یادآوری می نمایم، 
که این آراء و این بار مسئولیت جز امانتی 
سنگین و طاقت فرسا در قیامت نخواهد 
بود؛ لذا از خداوند میخواهم به ما توفیق 

خدمت لحظه به لحظه عطا نماید.
احمد حسن زاده

امام جمعه جزیره کیش

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش :

هم افزایی فعاالن حوزه کسب و کار
 و ایده پردازان کیش 

اقتصاد کیش - مدیر شعبه تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پردیس بین 
المللی کیش، گفت: هم افزایی فعاالن حوزه کسب و کار و ایده پردازان کیش برگزار شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، محمدصادق سقط چیان گفت: این رویداد هم افزایی ارتباط 
بین فعاالن حوزه کسب وکار و ایده پردازان جزیره کیش در پردیس بین المللی کیش با 

حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
وی گفت: در این رویداد سعی شد تا نوع حمایت های این حوزه را به مردم جزیره کیش 
و افرادی که در حوزه کسب و کار فعالیت دارند ارائه کنیم تا بتوانیم تغییری در اکوسیستم 

زیست بوم نوآوری جزیره کیش داشته باشیم.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
 در هرمزگان 

اقتصاد کیش - رییس ستاد انتخابات هرمزگان با اعالم پایان شمارش آرای انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: سیدابراهیم رییسی با کسب ۴۳۶هزار و ۱۶۴ رای از مجموع 
۶۹۱هزار و ۴۰۷ رای ماخوذه، بیشترین میزان رای مردم هرمزگان را به خود اختصاص 

داد. 
علی رئوفی افزود: محسن رضایی میرقائد با ۶۱هزار و ۱۴۸ رای، عبدالناصر همتی با 
۵۳هزار و ۲۳۰ رای و امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ۲۰ هزار و ۶۱۲ رای به ترتیب 

در رتبه های بعدی میزان آرای کسب شده قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: میزان مشــارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۵۸.۱۱درصد بود 
که شهرســتان حاجی آباد با ۷۹.۶۰درصد بیشــترین آمار مشــارکت و بندرعباس با 

۵۰.۲۱درصد کمترین مشارکت را در انتخابات ریاست جمهوری داشته است.
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 
شــوراهای اسالمی معادل ۵۶/۵۲درصد 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 شهرستان حاجی آباد و کمترین مشارکت متعلق به شهر بندرعباس با ۴۹.۲۳درصد 

است.

مردم جزیره کیش  پایبندی خود به انقالب  اسالمی 
را نشان دادند

  اقتصاد کیش - امام جمعه اهل ســنت 
کیش در پیام تقدیر از مردم جزیره کیش 
براي حضور در انتخابات، گفت: ساکنان 
جزیره کیش صحنه ای تاریخی را خلق 
کردند و نشــان دادند کــه به آرمان های 

واالی انقالب و نظام پایبند هستند.
به گزارش اقتصاد  کیش، شــیخ یعقوب 
شمس افزود: علیرغم تبلیغات سو دشمنان 
ایران و هم چنین مشکالت اقتصادی در 
کشور، مردم مصلحت کشور و نظام را بر 
هر مصلحتی ترجیح دادند و چه صحنه 

تاریخي را خلق کردند.

وی گفت: من معتقدم که پیروز انتخابات 
این مردم هســتند و این حضور پر شور 
مردم مسئولیت مسئوالن و منتخبین مردم 

را سنگین تر می کند.
امام جمعه اهل ســنت کیش خطاب به 
برگزیدگان مردم در شورای شهر کیش 
و هــم چنین منتخب مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: مسئوالن باید 
قدر این مردم را بدانند و مصلحت کشور 
را بر هر مصلحت دیگري ترجیح بدهند 
و به وعده های دوران تبلیغات انتخابات 

عمل بکنند.

امام جمعه اهل سنت کیش:

مردم پیروز واقعی انتخابات  هستند 
  

اقتصاد کیش -فرمانده انتظامی ویژه و 
پایگاه دریابانی کیش گفت: پیروز واقعی 

انتخابات خود مردم هستند.
به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ علی 
اصغر جمالی گفت: یکی از ماموریت های 
مهم امسال برگزاری انتخابات در امنیت و 

سالمت بود و بحمداهلل به پشتوانه برنامه 
ریزی مطلوب تأمین امنیت این انتخابات 
سرنوشــت ســاز هم بدون هیچگونه 

دغدغه ای در جزیره کیش حاصل شد.
وی با تأکید بر اینکــه این فرماندهی با 
آمادگی کامل و حضور مســتقیم ۱۰۰ 

نفر از نیرو هــای پرتالش پلیس کیش 
برای تأمین امنیت صندوق ها اقدام کرد، 
گفــت: به لطف الهی و همکاری خوب 
مردم انتخابات ۲۸ خــرداد در آرامش و 
امنیت با آمادگی مطلوب نیرو های پلیس 
و هماهنگی خوب مســئوالن اجرایی 

برگزار شد.
فرمانــده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی 
کیش با تشــکر و قدردانــی از حضور 
مردم در پای صندوق های رأی تصریح 
کرد: مردم شریف ایران اسالمی یک بار 
دیگر والیتمداری و وفــاداری خود به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را 
به رخ جهانیان کشیدند و با مشارکت در 
انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار 

جهانی زدند.
اســرهنگ جمالي افزود: پیروز واقعی 
انتخابات مردم هســتند و جــا دارد از 
اصحاب رسانه کیش بویژه صداوسیمای 

مرکــز کیش و فعاالن فضای مجازی که 
نسبت به انتشار اخبار و به تصویر کشیدن 
حضور حماســی مردم در اوج گرمای 
جزیره کیش از ساعت اولیه آغاز انتخابات 
تا پایان کار در میدان حضور داشتند تقدیر 

کنم.
علی اصغرجمالی افزود: ازحضور پرشور 
خانواده بزرگ پلیس کیش در انتخابات، 
تالش ها و زحمــات همکاران عزیزم، 
نیرو های امنیتی، بسیجی و عوامل اجرایی 
برگزاری انتخابات امن در جزیره کیش 

کمال قدردانی را دارم.
فرمانــده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی 
کیش از نیرو های پلیس فرودگاه، پایگاه 
دریابانــی، انتظامی وپلیــس راهور که 
در تأمین نظم و امنیت ســطح شــهر و 
پاســخگویی به مطالبات مردم از طریق 
سامانه های ارتباطی ۱۱۰ و ۱۲۰ در کنار 
سایر همکاران فعالیت داشتند تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش :

گام های ارزشمند موسسه علوم و فنون کیش
 در شرایط بحران کرونا

  

اقتصاد کیش - ناصــر آخوندی در 
مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام 
مؤسســه آموزشی علوم و فنون کیش 
از اقدامات موثر علمی و آموزشی این 
موسســه، همچنین تالش در جذب 

شرکت های دانش بنیان تقدیر کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، در این مجمع، 
ناصر آخونــدی عضو هیئت مدیره و 
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش  ضمن قدردانی از زحمات 
اعضای هیئت مدیــره ، مدیرعامل و 
دســت اندر کاران موسسه در مقابله 
با بحران های ســال ۹۹، اهتمام جدی 
جهت برون رفت از مشکالت ناشی از 
محدودیت های شیوع ویروس کرونا، 

ایجاد بستر برگزاری دوره های آموزشی 
آنالین و برپایی رویدادهای علمی ملی 
را گام هــای ارزشــمند این مجموعه 

برشمرد.
عضو هیئت مدیره و معاون توســعه 
مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش در 
تشریح کارنامه درخشان مرکز نوآوری 
که در سال ۹۹ افتتاح شد افزود: حرکت 
مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش به 
ســوی طرح های پژوهشی، حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ هــا نقطه عطفــی در کارنامه این 

مؤسسه می باشد. 
وی بازســازی و افتتاح فرهنگسرای 
مرکــزی در جزیره کیــش را از دیگر 
اقدامات موثر مؤسســه علوم و فنون با 
توجه به وضعیت اقتصادی ناشــی از 
محدودیت های شیوع بیماری کرونا 

عنوان کرد.
در ادامه این نشســت مسعود توفیقی 
مدیرعامل مؤسســه آموزشی علوم و 
فنون کیش ضمن تشکر از حمایت های 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در سال 
۹۹ و با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
اعمال قرنطینه های گسترده و همچنین 
تعطیلــی مراکز و شــعب حضوری 
مؤسسه، با تالش شبانه روزی همکاران 

بســتر آموزش آنالین ایجاد شد که در 
حال حاضر با گذشــت نزدیک به یک 
سال روند صعودی جذب زبان آموز را 
تجربه کرده ایم وی افزود: با ایجاد تنوع 
در سبد محصوالت از جمله راه اندازی 
دوره هــای غیر همزمــان و زبان های 
غیرانگلیسی )آلمانی، فرانسه، روسی، 
چینی، ترکی اســتانبولی( گام دیگری 
بــرای ارتقاء و توســعه محصوالت 

آموزشی برداشته شد.
توفیقی اظهار داشت: مرکز نوآوری با 
جذب ۵۱ شرکت دانش بنیان بیشترین 
تعداد شــرکت را در بیــن مناطق آزاد 
کشــور در خود جای داده است و در 
یکسال گذشته با برگزاری رویدادهای 
ملی نظیر احصاء نیازهای فناورانه مناطق 
آزاد تجــاری و اقتصادی و باغچه های 
کشــت عمودی نقش مهمي در ارتقاء 
سطح فعالیت هاي علمی جزیره داشته 

است.
وی با تشریح برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ 
،طرح های کاربردی در زمینه ارتقاء و 
پیشبرد اهداف مؤسسه آموزشی علوم 
و فنون کیش در مرکز نوآوری جزیره 

و در بخش آموزش ارائه داد.
محمد ثاقب فر ناظر اول مجمع نیز به 
تالش های مؤسســه آموزشی علوم 

و فنون کیش در مرکز نوآوری اشــاره 
کرد و افزود: ورود به عرصه پژوهش و 
جذب و حمایت از شرکت های دانش 
بنیان فرصت های اقتصادی ارزشمندی 

را براي جزیره کیش فراهم می کند.
گفتنی است در مجمع عمومی عادی 
صاحبان سهام مؤسسه آموزشی علوم 
و فنون کیش صورتهای مالی منتهی به 
۳۰ اسفند ۱۳۹۹ این مؤسسه، به اتفاق 

آرا به تصویب رسید. 
این مجمع بــا حضور ناصر آخوندی 
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش و معاون توسعه مدیریت، مسعود 
توفیقی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، 
محمد ثاقب فر مدیــر امور مجامع و 
حسابرس داخلی سازمان منطقه آزاد 
کیش، داوود خباززاده مقدم عضو هیئت 
مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان 
منطقــه آزاد کیش ، امین محمودی نیا 
عضو هیئت مدیــره و مدیر امور مالی 
و اداری مؤسسه آموزشی علوم و فنون 
کیش، مهدی شاه کرمی نماینده قانونی 
سازمان حسابرسی ، مصطفی قجر ناظر 
دوم مجمــع و جمعی از کارکنان امور 
مالی در محل دفتر سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار شد.

ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

 شورای شهر بستک 
  اقتصاد کیش  -  فرماندار بستک اسامی منتخبان اصلی شورای اسالمی این شهر و 

تعداد آرای آنان را اعالم کرد. 
سیدشمس الدین قتالی اظهار داشت : اسامی پنج منتخب اصلی شورای شهر بستک 

به شرح زیر است:
مجتبی ایرانمنش ۱۳۹۴ رای
مرتضی ایرانمنش ۱۳۷۱رای
مسعود هوشمند ۱۲۵۴ رای
عزت اهلل ترکی ۱۱۳۳ رای

غالمحسین عابری ۸۷۹ رای
وی نفرات بعدی به عنوان منتخبان علی البدل را نیز به شرح زیر معرفی کرد:

عماد ابراهیم پور ۸۴۳ رای
معصومه رنجبر بستکی ۵۴۶ رای

محسن خوری ۱۷۸ رای
مهران قلندری ۵۷رای

قتالی تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات شهرستان بستک را ۵۸هزار و ۵۳۲نفر 
و میزان مشارکت در شهرستان را نزدیک به ۵۱درصد اعالم کرد.

 شورای شهر میناب 
  اقتصاد کیش  - فرماندار ویژه میناب اسامی منتخبان اصلی شورای اسالمی شهر میناب 

را به همراه تعداد آرای آنان اعالم کرد. 
مجید سلحشور افزود: اسامی هفت متخب اصلی و تعداد آرای هر کدام از منتخبان را 

به شرح زیر اعالم کرد:
۱- غالم کمالی با  ۶۸۹۴رای

۲-جابر پری تقی نژاد با ۵۶۸۹رای     
۳- مصطفی اسدی  با سه هزار و ۳۸۴۳        

۴- سیدموسی هاشم نسب با ۳۸۹۶ رای
۵- روح اهلل بهادری زاده میناب با ۳۶۵۰رای                                     

۶- عبداهلل جمادی پور مینابی با ۳۴۷۳
۷- ندا جهانگیری با  ۳۳۲۰ رای         

وی نفرات بعدی و اعضای علی البدل را نیز به شرح زیر اعالم کرد:
 ۸- نوشین اسالمی با ۳۳۰۶ رای         
۹-محمد انگورانی پور   با ۳۲۲۰رای    

۱۰-غالمرضا کریانی با ۳۱۲۷ رای          
۱۱- حجت اله قاسمی با ۳۰۵۸رای        

۱۲- حسن ذاکری   با ۲۹۸۹رای

شورای شهر پارسیان 
  اقتصاد کیش  - فرماندار پارسیان گفت: کار شمارش آرای انتخابات شورای اسالمی 

شهر پارسیان به پایان رسید و منتخبان مشخص شدند. 
مجتبی رضاپور سردره روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اسامی پنج منتخب شورا را 

به شرح زیر اعالم کرد:
۱-محمد رحیمی  ۱۸۷۹
۲-محمود اعزازی  ۱۷۵۱

۳-زهرا رادمنش  ۱۶۹۱
۴-غالمحسین کریمی ۱۶۳۰

۵-محمد پاساالری  ۱۶۰۸
وی منتخبان علی البدل را نیز به شرح زیر معرفی کرد:

 حسین کاظمی ۱۵۷۳
مسعود علی خواه  ۱۳۴۲
اسماعیل مولوی  ۱۲۱۸

رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان پارسیان واجدان شرایط شرکت در انتخابات 
را ۳۲هزار و ۲۴۵نفر و میزان مشارکت را ۵۷و ۱۷صدم درصد اعالم کرد.


