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 1/500/000رای روحانی در فارس
اســتاند ار فارس گفت :تا این لحظه حجت االســام حسن روحانی  ۱میلیون و ۵۰۰
هزار رای د ر فارس کسب کرد ه است...

شهرد ار شیراز مطرح کرد:

جهاد پاكسازي شيراز از اقالم تبليغاتي

رئیس ستاد انتخابات فارس:

 ۱۳۰نفر به د لیل تخلفات انتخاباتی بازد اشت شد ند

رئیس ستاد انتخابات فارس گفت ۱۳۰ :نفر به د لیل تخلفات انتخاباتی د ر استان بازد اشت شد ند
که  ۱۱۰نفر به د لیل ند اشتن جرم سنگین آزاد شد ند .
به گزارش خبرنگار مهر ،هاد ی پژوهش جهرمی بعد از ظهر شنبه د ر نشست خبری افزود ۱۳۰ :
نفر به د لیل تخلفات انتخاباتی د ر فارس بازد اشــت شد ند که  ۱۱۰نفر به د لیل کوچک بود ن تخلف
آزاد و مابقی د ر حال بررسی پروند ه قرار د ارند .
وی تاکید کرد  :خوشبختانه هیچگونه مشــکل بزرگی د ر انتخابات ند اشتیم و خوشبختانه مرد م
مشارکت بسیار خوبی د اشتند .
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی فارس تصریح کرد  :د ر طول زمان رای گیری هیچ شــعبه و
شهرستانی با مشکل کمبود تعرفه مواجه نشد زیرا بیش از  ۱۰۰د رصد به شهرستانها تعرفه تحویل
د اد ه شد ه بود .
پژوهش یاد آور شد  :صند وق های شورای شهر شیراز نیز د ر حال شمارش است.
چشم شیشه ای

جهاد پاكسازي شيراز از اقالم تبليغاتي
شــهرد ار شيراز گفت :با برنامهريزيهاي انجام شــد ه ،عوامل اجرايي شهرد اري
ظرف مد ت چند ساعت موفق به پاكسازي بخش اعظمي از شهر شد ه ...

قد رد انی
آیت ا ...د کتر احمد بهشتی از مرد م

آیت ا ...د کتر احمد بهشتی نمایند ه مرد م استان فارس د ر
مجلس خبرگان رهبری گفت مرد م د ر انتخابات د وازد همین
د وره ریاســت جمهوری و پنجمین د وره شوراهای اسالمی
شهر و روســتا برگ زرینی د یگر بر افتخارات پرشمار خود
افزود ند و وفــاد اری خود را به انقالب ،رهبری و جمهوری
اسالمی ایران به نمایش گذاشتند .
آیت ا ...د کتر بهشــتی افزود  :حماســه حضور اقشــار
مختلــف جامعــه د ر د و انتخابــات ریاســت جمهوری و
شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا که همانند  38سال
گذشته از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به ند ای رهبر
فرزانــه و مراجع تقلید لبیک گفتند و حضوری چشــمگیر،
گســترد ه و حماسی د اشتند نشــان د اد مرد م قد رشناس و
والیی ایران اســامی باشــکوهتر از انتخابات گذشته د ر
صحنه هستند و از منویات و رهنمود های ولی امر مسلمین
جهــان پیروی و حمایــت می کنند  ،آیــت ا ...د کتر احمد
بهشــتی نمایند ه مرد م اســتان فارس د ر مجلس خبرگان
رهبری بیان د اشــت :شرکت گســترد ه و حماسه آفرینی
آحــاد جامعه د ر این انتخابات ،د ر برخی اســتان ها باالی
 80د رصد می باشــد که از اقتد ار ،ایثار و از خود گذشتگی
ملت شــریف و همیشــه د ر صحنه ایران اسالمی حکایت
می کند  ،جا د ارد از حضور پررنگ ،گسترد ه و حماسی اقشار
مختلف مرد م د ر این د وره از انتخابات ریاســت جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روستا کمال سپاس و قد رد انی را
د اشته باشم.
نمایند ه مرد م استان فارس د ر مجلس خبرگان رهبری

آیت ا ...د کتر احمد بهشتی   

اطالعیه مد یریت حج و زیارت فارس

علیرضــا زینلــی مد یر حج و زیارت اســتان اعــام کزد :
مرحله اولثبتنام د ر كاروان هاي حج تمتع ،از روز یکشــنبه
 24ارد یبهشــتماه شروع و تا روز پنجشــنبه  28ارد یبهشت
به مــد ت پنج روز اد امه د اشــت که با تمهیــد ات پیش بینی
شــد ه از روز شنبه  30ارد یبهشــتماه مرحله د وم ثبت نام د ر
کاروان های حج تمتع برای آن د ســته از عزیزانی که تاکنون
موفق به نام نویسی نشد ه اند  ،آغاز گرد ید .
زینلی افزود  :واجد ین شرایطمیتوانند با مراجعه به سامانه
 http://haj96. haj.irو يــا د فاتر و شــرکت هایی که
آد رس و مشــخصات آنها د ر ســایت www.fars.haj.ir
د رج گرد ید ه ،نسبت به ثبت نام د ر کاروان های حج تمتع اقد ام
نمایند  .بد یهی است به محض تکمیل ظرفیت کاروان ها مهلت
ثبت نام نیز به پایان خواهد رسید .
د ر اد امه زینلی با اشاره به اولویت های ثبت نام بیان د اشت:
د ر مرحله اول زائرانی که تا پایان شــهریورماه سال  1385د ر
یکی از شعب بانک عامل نام نویسی کرد ه بود ند می توانستند
د ر کاروان ها ثبت نام نمایند  .اما د ر این مرحله با توجه به وجود
ظرفيــت خالي د ر تعد اد ی از كاروانهــا ،عزیزانی که تا پايان
آبانماه  1385د ر بانک ود یعه گــذاری کرد ه اند نیزمیتوانند
براي نام نويسي د ر كاروان ها اقد ام نمایند .

قد رد انی آیت ا ...د کتر احمد بهشتی از مرد م
آیت ا ...د کتر احمد بهشــتی نمایند ه مرد م استان فارس د ر مجلس خبرگان رهبری
گفت انتخابات د وازد همین د وره ریاست جمهوری و پنجمین د وره...
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شــهرد ار شــيراز گفت :با برنامهريزيهاي انجام شــد ه،
عوامل اجرايي شــهرد اري ظرف مد ت چند ساعت موفق به
پاكسازي بخش اعظمي از شهر شد ه و اقالم تبليغاتي موجود
را جمعآوري كرد ند .
مهند س عليرضا پاكفطرت با بيان اينكه براي پاكسازي
شيراز نيروها و ماشينآالت ســازمان مد یریت پسماند بهكار
گرفته شد ه بود  ،گفت :با تاكيد خود م اقالم تبليغاتي كاند يد اها
تا ســاعت  22جمعه شب جمع آوري نشــد و از اين ساعت
عوامل شــهرد اري آغاز بهكار كرد ند و تا صبح شــنبه حد ود
 95د رصد شهر پاكسازي شد .
وی با تصريح اينكه شــهرد اري شــيراز امــروز ،اقد امات
شــاخص و تاثيرگذاري را د ر مباحث فني و مهند سي اجرا ميكند  ،گفت :براي مجموعهاي كه توان
فني و مهند ســي اجراي طرحهاي بزرگ و ماند گاري را د ارد  ،اجراي طرح پاكســازي شهر د شوار
نيست ،اما نميتوان بزرگي كار پاكسازي شهر را هم ناد يد ه گرفت.
شــهرد ار شیراز با تصريح اينكه د ر ايام انتخابات شهرد اري شــيراز د ر كمال بيطرفي ،زمينه را
براي ايجاد شــور و نشــاط انتخاباتي فراهم كرد  ،گفت :امسال شاهد افزايش اقالم تبليغاتي اعم از
بنر ،پوســتر ،پارچهنوشته ،تراكت و  ...بود يم و شــهروند ان شيرازي متوجه بود ند كه طي يكهفته
نيروي انساني و تجهيزات بسيار زياد ي از سوي كاند يد اهاي محترم براي توزيع و نصب اين اقالم
بهكار گرفته شد ه بود .
علیرضا پاكفطرت با تاکید بر اینکه همه باید د ر قبال تالش همیشگی پاکبانان محترم قد رد ان
باشــیم ،گفت :پاكسازي چهره شهري د ر وسعت شيراز د ر مد ت كوتاه چند ساعته ،كار بسيار د شوار
و بزرگي محسوب ميشود اما براي شهرد اري شيراز با تواني كه د ر اين مجموعه وجود د ارد  ،امروز
چيزي غيرممكن نيست.
شــهرد ار از تمام عوامل و مسئوالن معاونت اجرايي و سازمان مد یریت پسماند شهري شيراز به
واسطه انجام آنچه جهاد پاكسازي اين شهر نام گذاشت ،قد رد اني كرد .
گفتنی است ،بیش از  ۸۰۰نفر کارگر مجهز به کلیه تجهیزات الزم و لوازم ایمنی مجهز شامل ۱۰
د ستگاه واترجت ۲۰ ،د ستگاه تانکر آب ۲۰ ،د ستگاه خود روی روباز جهت جمع آوری اد وات تبلیغاتی
د ور ریز و  ...برای پاکسازی شهر استفاد ه کرد ند .
شــايد كمتر شــهروند ي بــاور ميكرد پــس از يكهفتــه تالشهــاي انتخاباتــي و توزيع
انــواع اقــام تبليغاتــي كه چهره شــهر را د گرگون كــرد ه بود  ،اقالمــي كه تا ســاعات پاياني
شــب بــر د ر و د يوار و د رخــت خود نمايي ميكرد  ،صبح شــنبه ،شــهر د وباره بــه حالت عاد ي
بازگشته باشد .
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استاند ار فارس گفت :تا این لحظه حجت االسالم
حســن روحانی  ۱میلیون و  ۵۰۰هــزار رای د ر
فارس کسب کرد ه است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد علی افشــانی
ظهر شــنبه د ر نشســت خبری آخرین وضعیت
انتخابات د ر فــارس ،گفت :تعد اد آمار ماخوذه د ر
فارس  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار بود ه که از این تعد اد
حجت االسالم حســن روحانی  ۱میلیون و ۵۰۰
هزار رای کسب کرد ه است.
وی اد امه د اد  :ابراهیم رئیسی  ۹۰۰هزار رای،
میرســلیم  ۱۸هزار و  ۴۱۹رای و هاشمی طبا ۸

هزار و  ۸۵۷رای کسب کرد ه است.
استاند ار فارس تصریح کرد  :مرد م عاقالنه د ر
مسیری قد م برد اشتند که آیند ه کشور را تضمین
می کند و پیروز واقعی انتخابات مرد م هستند .
افشانی افزود  :از مرد م به د لیل انتظار طوالنی
د ر مســیر رای د اد ن معذرت خواهی می کنم اما
این کار برای تشــخیص هویت افراد و ســامت
انتخابات الزم بود زیرا د ر نیم ساعت اول  ۲۳نفر
برای مرتبه د وم قصد رای د اد ن د اشتند که از کار
آنها جلوگیری شد .
وی تصریح کرد  :د ر کل حجت االسالم حسن

روحانی  ۶۲د رصد آرا و ابراهیم رئیسی  ۳۷د رصد
آرای فارس را کسب کرد ند .
افشــانی تاکید کــرد  :تالش کرد یــم  ۵۰تا
 ۱۰۰شعبه را اضافه کنیم اما بنابه د الیلی ممکن
نشــد و د ر شــهر صد را نیز به د لیــل اینکه این
سیســتم برای اولین بار اجرایی شد با مد ت زمان
طوالنی مواجه شد یم.
استاند ار فارس یاد آور شــد  :به طور حتم این
تجربه شــد برای د ور آیند ه که تعد اد صند وق ها
را افزایش د هیم و مشــکالت را مستند ســازی
خواهیم کرد .

زنان د ر مشاركت از مرد ان جلو زد ند
رئيــس كميتــه فــنآوري اطالعــات ســتاد
انتخابات اســتان فــارس ،ميزان مشــاركت مرد م
اين اســتان د ر انتخابات  29ارد يبهشــت را بيش از
 70د رصد د انست.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،مهرد اد سهرابي
شــامگاه جمعه  29ارد يبهشــت د ر جمع خبرنگاران
گفت :بر اساس آخرين آمار د ريافتي تاكنون بيش از
 2ميليون و  420هزار نفر د ر كل استان فارس آراي
خود را به صند وقها ريختهاند .
وي بــا بيان اينكه اطالعات بيش از يك ميليون
و  159هزار مرد د ر سيســتم جامــع انتخابات ،ثبت

دیدار مدیران روابط عمومی های فارس با جانبازان قطع نخاعی

شد ه است ،گفت :تعد اد زنان ثبت شد ه تا ساعت 23
و  45د قيقه جمعه ،بيــش از  1ميليون و  265هزار
نفر بود ه است.
ســهرابي با ياد آوري اينكه تعد اد واجد ان شرايط
راي د اد ن د ر فــارس 3 ،ميليون و  512هزار و 961
نفر بود ه است ،گفت :با د ر نظر گرفتن تعد اد واجد ان
شرايط تاكنون مشــاركت مرد م فارس د ر انتخابات
نزد يك به  70د رصد بود ه است.
رئيس كميته فنآوري اطالعات ســتاد انتخابات
اســتان فارس با بيان اينكه د ر انتخابات شوراهاي
اسالمي استان فارس 2 ،ميليون و  196هزار و 937

نفر شــركت كرد ه بود ند  ،افزايش آمار مشــاركت را
ياد آور شد .
سهرابي تاكيد كرد كه براساس اطالعات موجود ،
وضعيت شــعب د ر خصوص ارتباط با سيستم جامع
انتخابات بين  97تا  100و مطلوب بود ه است.
اين مقام مســئول گفت :از تعــد اد كل  3هزار و
 575شعبه اخذ راي د ر فارس ،تعد اد  558شعبه تمام
مكانيزه بود ه است.
به گزارش ايسنا ،با توجه به وارد شد ن تد ريجي
اطالعات د ستي به سيستم جامع و اضافه شد ن آمار
شعب سيار ،احتمال افزايش اين آمار ،محتمل است.
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