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صندوق رأی ،به پهنای ایران زمین

همه آمدند ،از هر قومیت و با هر گرایش سیاسی

عکس :ایرنا

گروه ایــران زمین -ملــت بزرگ
ایران دیروز جمعه ،یکبار دیگر با حضور
پرشــور خــود در پــای صندوقهــای رأی
نشــان دادند که شــریفترین مــردم دنیا
هســتند و همواره و تحت هر شــرایطی از
دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهوری
اسالمی ایران پاسداری کردهاند.
همانطــور کــه رهبــر معظــم انقالب
تأکیــد کردند برنده برگــزاری انتخابات با
حضور حداکثری مردم ،فارغ از اینکه چه
شخصی پیروز انتخابات است ،خود ملت
ایــران خواهند بــود و این شــعور و آگاهی
ملت باعــث عــزت آفرینی و ســربلندی
بیشتر ایران اسالمی در جهان شد.
63ëëهزارشعبهدرسراسرایران
انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت
جمهــوری ،پنجمیــن دوره شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا و نخســتین
میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در  63هزار و  500شعبه اخذ رأی
در سراسر کشور برگزار شد .در این دوره56
میلیون و 410هزار و 234نفر واجد شرایط
الزم برای رأی دادن بودند که از این تعداد
یــک میلیون و  350هــزار و  294نفر برای
نخســتین بــار میتوانســتند در انتخابات
شرکتکنند.
همچنیــن در  28اســتان کشــور
 142شــهر بــا  9هزار و  752شــعبه اخذ
رأی انتخابــات را بــه صــورت تمــام
الکترونیکــی برگــزار کردنــد .امســال
همچنیــن انتخابــات میــان دورهای
دهمین دوره مجلس شــورای اســامی
در  4حــوزه انتخابیــه اصفهــان ،اهــر و
هریــس ،مراغه و عجبشــیر و بندرلنگه،
بســتک و پارســیان برگزار شد96 .نامزد
در ایــن انتخابــات بــرای دســتیابی
به  4کرســی مجلس بــا یکدیگر رقابت
کردنــد .اســتانهای تهــران ،خراســان
رضــوی و مازندران بیشــترین صندوق
رأی را داشتند.

ëëبرگزاریانتخاباتآذربایجانغربی
در ۲هزارو ۶۱۶شعبه
مــردم آذربایجــان غربــی همزمــان
با سراســر کشــور با حضور پرشــور خــود از
دقایق اولیه صبح دیروز پای صندوقهای
رأی آمدنــد .مردم اســتان در ایــن دوره از
انتخابــات شــورای شــهر و روســتا از میان
13هزار و  38نامزد احراز صالحیت شده
که  338نفر آن خانم هستند ،نامزدهای
شــورای شــهرها و روســتاهای خــود را
برگزیدند.
امســال از میان  2میلیــون و  340هزار
نفــر از واجــدان شــرایط رأی دادن ایــن
استان 61 ،هزار و  800نفر رأی اولی بودند.
همچنین  2هزار و  616شعبه اخذ رأی در
استان پیشبینی شده بود که از این تعداد
یک هزار و  704شــعبه به صورت ثابت و
 813شعبه نیز به صورت سیار نسبت به
اخذ رأی اقدام کردند.
ëëبیشاز2میلیونمازندرانی
پایصندوقهایرأیرفتند
مردم مازندران در شــهرها ،روستاها،
مناطــق کوهســتانی ،جنگلــی و ســاحلی
پــای صندوقهــای رأی حاضرشــدند و از
آرمانهایانقالبپاسداریکردند.
در این استان  2میلیون و  319هزارنفر
واجد شرایط اعالم شدند که از این تعداد
49هزار و  229نفر جوانان رأی اولی بودند.
همچنین سه هزار و 896صندوق اخذ
رأی برای دریافت آرای مردم مازندران در
شعب مســتقر بود .قریب به  61هزار نفر
عوامــل اجرایــی در انتخابات این اســتان
مشارکت کردند .در این انتخابات ،مردم
 8شــهر مازندران به صورت الکترونیکی
آرای خود را ثبت کردند.
ëëشعباخذرأی
درمناطقزلزلهزدهبجنوردبرپاشد
از ابتدای صبح روز گذشته همزمان با
سراســر کشور عوامل اجرایی رأیگیری در
روســتاهای زلزله زده بجنورد در خراسان

حضور اهل تشیع و تسنن در بجنورد

حضور پرشور مردم خراسان رضوی در حرم امام رضا

(ع)

رأیگیری انتخابات در حرم حضرت معصومه

(س)

شمالیحاضرشدند.
امسال  640هزار نفر واجد شرایط رأی
در خراسان شمالی وجود داشت که از این
تعــداد  640هــزار نفــر رأی اولیها بودند.
گفتنی است  22هزار نفر از عوامل اجرایی
در یک هزار و 92شعبه اخذ رأی در سراسر
خراسان شــمالی تا ســاعات پایانی شب
مشغولبهخدمتبودند.
ëëمشهدیهاحماسهایدیگرآفریدند
مجــاوران و زائــران بــارگاه مقــدس
رضــوی در کالنشــهر مشــهد و دیگــر
شــهرهای خراســان رضــوی از آغازیــن
دقایق رأیگیری به پای صندوقها رفتند
تا با حضور گسترده خود حماسه دیگری

را خلــق کننــد .صندوقهــای مســتقر در
محــدوده حرم مطهر امــام رضا(ع) اعم
از صحن آزادی ،مســجدجامع گوهرشاد
و صحن انقالب حضور پرشــور گروههای
مختلــف مــردم را شــاهد بــود .بیــش از
 70هــزار نیرو در اســتان بســیج شــدند تا
انتخابات این دوره شــفاف و پرشور برگزار
شــود .همچنین در ایــن دوره یــک هزار و
 532شعبه به عالوه  2شعبه عشایری در
مرکز خراسان رضوی مستقر بود.
ëëهمراهیتماماقوامایرانزمین
همزمــان با سراســر کشــور ،رأیگیری
مرحلــه دوازدهــم انتخابــات ریاســت
جمهــوری و پنجمیــن دوره شــوراهای

صندوقهای سیار در روستاهای مراوه تپه استان گلستان

اسالمی شــهر و روستا در استان کردستان
برگــزار شــد .از حــدود یــک میلیــون و
106هزارنفــر واجــد شــرایط رأی دادن در
این اســتان بیش از  82هزار نفر رأی اولی
بودند.
تعداد یک هزار و 382شعبه اخذ رأی
در استان شاهد حضور پرشور مردم بود .از
این تعداد  ۸۶۴شــعبه اخذ رأی روستایی
و  ۵۱۸شــعبه هم شــهری بود .همچنین
در این دوره از انتخابات  12هزار و  400نفر
مســئولیت اجرایــی و بازرســی را برعهده
داشتند .گفتنی است ،رأیگیری انتخابات
شوراهای اسالمی در 2شهر سنندج و سقز
بهصورتالکترونیکیانجامشد.

حضور پرشور یاسوجیها در دقایق اولیه رأی گیری

ëëحضورحداکثریمردمانشیعهوسنی
دوشادوشیکدیگر
روز گذشته مردم سیستان و بلوچستان
اعم از شــیعه و سنی دوشــادوش یکدیگر
بــه پای صندوقهــای رأی رفتنــد 2 .هزار و
221شعبهاخذرأیهمزمانبادوازدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا در سیستان و بلوچستان آرای
مردم را جمعآوری کــرد .در این دوره یک
میلیــون و  500هــزار نفــر از مــردم اســتان
واجد شرایط رأی دادن بودند .از این تعداد
 77هــزار نفر رأی اولی برای نخســتین بار
درانتخاباتشرکتکردند.

بیشــترین شــعب اخــذ رأی اســتان
مربوطبهشهرستانزاهدانبا 318شعبه
بوده اســت .در  3شــهر زابل ،ایرانشــهر و
چابهار تمام فرآیند انتخابات شــوراهای
شــهر و روســتا بجــز مرحله شــمارش به
صورتالکترونیکیانجامشد.
ëëنمایشانسجامدرخوزستان
خوزستانیها روز گذشته صحنههایی
دیگر از انسجام ،یکپارچگی و همبستگی
ملت ایران را به نمایش گذاشتند.
امســال  3میلیــون و  200هــزار نفــر از
مردم خوزســتان واجد شــرایط حضور در
انتخابات بودنــد .از  3هزار و  720شــعبه
اخــذ رأی در اســتان 2 ،هزار و  794شــعبه

اخذ رأی ثابت و  926شعبه اخذ رأی سیار
بــود .ایــن دوره از انتخابــات در  76شــهر
و  2هــزار و  114روســتا برگــزار شــد .تعداد
عوامل اجرایی و برگزارکننده انتخابات در
این اســتان  3هزار و  731بازرس در تمام
شــعب اخذ رأی شــهری و روســتایی بود.
همچنیــن  246ســربازرس و  20بــازرس
ویژه نیز بر کار بازرســان نظارت داشــتند.
سه بالگرد نیز وظیفه اخذ رأی در مناطق
صعبالعبوراستانرابرعهدهداشت.
ëëحضور پرشور یزدیها
پای صندوقهای رأی
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت
جمهــوری همزمــان بــا پنجمیــن دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
با حضور پرشور مردم و مسئوالن در استان
یزد برگزار شد.
گفتنــی اســت؛ امســال  677هــزار و
942نفــر در اســتان یزد واجد شــرایط رأی
دادنبودند.همچنین 3هزارو 180شعبه
اخذ رأی در سراسر استان فعال بود.
ëëاصفهانپیشرودرحماسهآفرینی
روز گذشــته مــردم اصفهــان با حضور
میلیونیخوددرپایصندوقهایرأییک
باردیگرباآرمانهایانقالببیعتکردند.
 3هــزار و  180شــعبه اخــذ رأی در اســتان
اصفهان تا ساعات پایانی رأیگیری شاهد
حضور بیســابقه مردم این استان بود .در
این اســتان عالوه بر  2انتخابات سراسری،
انتخابــات میــاندورهای مجلس شــورای
اســامی نیز برگزار شد .با همت مسئوالن
استانی صندوقهای رأی به تمام روستاها
و مناطق دورافتاده ارســال شد .همچنین
صنــدوق رأی به وســیله بالگرد به مناطق
سخت گذر «کلوســه» و «پشــت کوه اول و
دوم» نیز رسید .در شهرستانهای کاشان،
شاهینشهر،شهرضا،آرانوبیدگل،نجف
آباد،گلپایگان،مبارکه،زرینشهر،خمینی
شهر و فوالد شهر انتخابات شورای شهر به
صورتالکترونیکیانجامشد.

