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شیراز آماد ه میزبانی از مرحله شهرستانی چهلمین د وره مسابقات سراسری
قرآن کریم میشود
مرحله شهرستانی چهلمین د وره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه براد ران ...

   May 21، 2017سال بیست و د وم     شماره 6066

خرید یک واحد مسکونی برای خانواد ه نیازمند د ر شهرستان زرین د شت
با حمایت و عنایت حساب  100امام (ره) و با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی
و خیرین شهرستانزریند شت یک باب واحد مسکونی جهت تأمین ...

برگزیدگان انتخابات شورای شهر در برخی مناطق استان فارس
با پایان یافتن شمارش آراء انتخابات شورای شهر ،نتیجه نهایی د ر برخی شهرستانها
مشخص شد ه است...

برگزیدگان انتخابات شورای شهر در برخی مناطق استان فارس

چشم شیشه ای

عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

با پایان یافتن شــمارش آراء انتخابات شــورای شهر ،نتیجه
نهایی د ر برخی شهرستانها مشخص شد ه است.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از شــیراز ،نتیجــه آرای
انتخابات پنجمین د وره انتخابات شــوراهای شهر استان فارس
بد ین شرح است:
شورای شهر مرود شت:
اســماعیل اســتواری با  ۲۰۷۲۴رای ،ناد ر امید وار با ۱۰۶۱۸
رای ،محمد حسن زارعینژاد با  ۹۵۵۵رای ،ساسان طهماسبی با
 ۹۰۹۵رای ،چنگیز نجاتی با  ۹۰۲۸رای ،علیاکبر همت با ۸۸۸۵
رای ،ابوذر کاظمی با  ۸۲۹۵رای به عنوان نفرات اصلی و اعضای
علیالبــد ل نیز فرید ون اتابکی با  8090رای ،محمد علی زارع با
 8066رای ،حسین زارع با  7960رای و خوشبخت با  7739رای.
شورای شهر اقلید :
محمد جــواد میرقاد ری بــا  ۵۱۹۶رای ،کاووس د رویشــی
بهلولــی بــا  ۴۲۸۵رای ،محمد جــواد یزد انی بــا  ۴۱۳۷رای،
نــورا ...عباسنــژاد بــا  ۳۸۹۳رای ،حجــتا ...شــریفی بــا
 ۳۳۸۰رای بــه عنــوان نفرات اصلــی و اعضــای علیالبد ل
نیــز غالمرضــا بزرگــی بــا  ۳۲۴۱رای و محمــد عابــد ی
با  ۳۱۰۸رای.
شورای شهر د ژکرد از شهرستان اقلید :
ابراهیم رئیســی با  1032رای ،ســبزعلی فرامرزی با 1267
رای ،محمد فرامرزی بــا  1136رای ،فرهاد تصد یقی با 1070
رای و اکبر فرامرزی با  1020رای.
شورای شهر حسنآباد از شهرستان اقلید :
علیرضا صالحی (نــام پد ر احمد ) با  973رای ،جابر روئینتن
با  850رای ،علیرضا صالحی (نام پد ر بهزاد ) با  804رای ،امین
صالحی با  752رای و محمد علی کوچکی با  668رای.
شورای شهر المرد :
لیال بهزاد ی با  ٧١٥٧رای ،عبد الرضا منصوری با  ٤٩٤٨رای،
د رویش صفری با  ٤٥٤٣رای ،محمد جمالی با  ٤٤٠٠رای ،خلیل
بهاد ر با  ٤٠٦٥رای به عنوان نفرات اصلی و د و عضو علیالبد ل
نیز احمد حقشــناس با  ٣٧١٧رای و عبــاس رحمانی با ٣٧١٠
رای.
شورای شهر اهل از شهرستان المرد :
عبد ا ...زمانینژاد با  ۱۱۲۱رای ،منصور حافظی با  ۱۱۰۶رای،
حســن حید ری با  ۱۰۷۶رای ،نریمان کریمینژاد با  ۱۰۴۴رای،
مختــار صمد ی با  ۱۰۳۴رای به عنــوان نفرات اصلی و د و د و
عضو علیالبد ل نیز عبد ا ...د وهند ه با  ۸۲۷رای و اسماعیل بینند ه
با  ۸۰۹رای.
شورای شهر آباد ه:
سید هســهیال حســامی با  ۶۸۵۰رای ،مهد ی طهماسبی با
 ۶۰۰۸رای ،حید ر تصد یقی با  5177رای ،ســید جمال تربتی با
 ۴۸۱۹رای ،رامین شمشیریقورت با  ۴۶۸۰رای ،حسن اسد ی با
 ۴۵۴۶رای و محمد مهد ی یونسی با  ۴۵۱۷رای.
شورای شهر استهبان:
رضا پرچمی ،محســن بهتری ،ســعید پرچمی ،محمد جواد
زمانی ،الهه مد حت ،محمد مهــد ی ضیاییپور و صابر خبرد ه به
عنوان نفرات اصلی و حسن خوشنیت اصطهباناتی ،سید علیاکبر

تابعی ،محمد حســین هاشمیان ،احمد گلزار و مرضیه ند افی نیز
به عنوان اعضای علیالبد ل.
شورای شهر فیروزآباد :
شمشــاد کاظمی با  ۷۶۲۰رای ،صمد نارنــج با  ۶۵۶۷رای،
خلیل سرائی با  ۶۱۲۹رای ،مســلم اوالد با  ۶۱۱۰رای ،حسین
جهانپور با  ۵۵۵۳رای ،عبد الرســول رضایــی با  ۵۴۶۵رای و
ذوالقد ر غفاری با  ۵۲۴۶رای.
شورای شهر ارسنجان:
حســین نعمتی ،اکرم یارمحمود ی ،مصطفــی رحیمی ،ابوذر
نعمتی و اسد ا ...رضایی.
شورای شهر جهرم:
امین رحمانیان با  10192رای ،مســیح ا ...شاکری با 9499
رای ،عبد الجــواد رحمانیان با  8864رای ،عبد ا ...اســماعیلی با
 8291رای ،علیاکبر د هقانیان با  7724رای ،حمید شــاکری با
 7606رای ،حسن خوشنیت با  7568رای.
شورای شهر فراشبند :
محمود رحمانی با  4657رای ،محســن عالیشوند ی با 4462
رای ،یوسف عالیشوند ی با  3354رای ،خلیل محمد ی با 3218
رای و محمد هــاد ی نوشــاد ی با  3161رای بــه عنوان نفرات
اصلــی و د و عضو علیالبد ل نیــز فرد ین فضلی با  2952رای و
سید مهد ی احمد ی با  2943رای.
شورای شهر بوانات:
محمد جواد یوســفی ،عباس قاسمی ،منصور کاظمی ،مهد ی
حسینی و کرامت د ارابی به عنوان نفرات نفرات اصلی و همچنین
د و عضو علیالبد ل نیز حسینپور ،سید حسین هاشمی.
شورای شهر مصیری رستم:
علــی رزمــی بــا  2949رای ،ســیروس نیکنام بــا 2494
رای ،غالمعلــی باقــری با  2275رای ،اشــکان خســروی با
 2116رای و قاســم نیکنــام بــا  2014رای به عنــوان نفرات
اصلی و همچنیــن د و عضو علیالبد ل نیز بهــرام نیک روش،
شهاب نامور.
شورای شهر فسا:
وحید بنا با  10717رای ،مریم برد بار با  8771رای ،شــهرام

محمد ی با  8289رای ،ابوذر وطنید وست با  7965رای ،مجید
محبزاد ه با  7199رای ،سوسن کریمی با  5526رای و مصطفی
باد یان با  5285رای.
شورای شهر اشکنان از شهرستان المرد :
سید مجتبی سخنسنج با  2195رای ،خلیل شریفی با 2134
رای ،وهب نورایی با  1990رای ،موســی مریمی با  1943رای،
علــی مراد ی با  1906رای به عنــوان نفرات اصلی و همچنین
د و عضو علیالبد ل نیز حسین خوشد ل با  1885رای و اسماعیل
آرمان با  1848رای.
شورای شهر ُمهر:
ســید علی خلیلی با  2291رای ،ﺳﻴﺪﺍﺳﺪﺍﻪﻠﻟ ﺳﺠﺎﺩی با 2021
رای ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ بــا  1955رای ،ﺭﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢﻧﻴﺎ بــا
 1892رای ،ﺳﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ (هاد ی) حســینی ﺍﻟﻤﺪنی با 1771
رای به عنوان نفرات اصلــی و همچنین د و عضو علیالبد ل نیز
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮی با  1306رای و علی ﺗﻘﻮی با  1287رای.
شورای شهر خوزی از شهرستان ُمهر:
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺪی بــا  1023رای ،ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩ ه بــا  1001رای،
ﺍﺣﻤﺪ مقیمی بــا  997رای ،ﺭﺿﺎ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻧﺴﺐ با  977رای ،ﻗﺎﺳﻢ
ﻧﻌﻴمی با  931رای بــه عنوان نفرات اصلی و همچنین د و عضو
علیالبــد ل نیــز ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺯﻡﺁﺭﺍ بــا  780رای و ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻭﺳﺘﺎ با
 740رای.
شورای شهر گلهد ار از شهرستان ُمهر:
ﺻﺪﻳﻖ ﻛﻮﺛﺮی بــا  3523رای ،ﻣﺮتضی ﭼﺮﺍﻍﭼﺸﻢ با 2988
رای ،ﺯﻳﺪ ﻣﻘﺪﻡ بــا  2966رای ،محمــد ﻣﺤﻤﻮﺩی با  2570رای،
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺭﻧﺠﺒﺮ با  2547رای به عنوان نفرات اصلی و همچنین
د و عضــو علیالبد ل نیــز علی اکبری بــا  2359رای و ﻣﻨﺼﻮﺭ
محمد ی با  2150رای.
شورای شهر اسیر از شهرستان ُمهر:
ﺣﺴﻦ ابراهیمی با  1199رای ،ﻣﺴﻌﻮﺩ محمد ی با  1087رای،
ﻋﺒﺎﺱ حسینزاد ه با  1011رای ،ســید ه ﺻﺪﻳﻘﻪ موسویزاد ه با
 879رای ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭ بــا  873رای بــه عنوان نفرات اصلی و
همچنین د و عضو علیالبد ل نیز ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ موسوی با  860رای
و سید مجتبی موسوی با  631رای.
انتخابات در شیراز

شورای شهر ُخنج:
عبد الحمید زاهد یان با  5031رای ،اسماعیل کریمی با 4186
رای ،ایرج منصوری با  3978رای ،محمد حسین د انیالی با 3267
رای ،شــهرام جلیلــی با  3154رای به عنــوان نفرات اصلی و
همچنین د و عضو علیالبد ل نیز محمد صد اقت با  2936رای و
رضوان ابونجمی با  2710رای.
شورای شهر د اراب:
رمضــان بیریا با  5875رای ،رمضان بنا با  5519رای ،ابوذر
علییاری بــا  5447رای ،ابوالفضل حقد وســت با  5285رای،
علیاکبر عبــد ا...ی با  4649رای ،عبد الکریم سیســتانینژاد با
 4415رای ،کریم محمد ی با  4344رای.
شورای شهر نورآباد :
حســین اکبری با  7885رای ،د اریوش عباسی با  7757رای،
عزیــزا ...رضایی با  7130رای ،علیکــرم کرائی با  6425رای،
یوســف فرامرزی با  6412رای ،ایالوش شریفی با  6309رای و
علی احمد ی با  6019رای.
شورای شهر بیرم از شهرستان الر:
احمد ابراهیمی با  2169رای ،محمد خجســته با  1846رای،
مجتبی صفرنژاد با  1678رای ،سمیه خلقی با  1654رای ،یاسر
بیرمی با  1557رای به عنوان نفرات اصلی و همچنین د و عضو
علیالبد ل نیز عباس مظفرپور با  1356رای و مجید شایســته با
 1353رای.
شورای شهر جویم از شهرستان الر:
غالمحســین جعفری با  1811رای ،علیرضا اسد ی با 1748
رای ،کرامتا ...شــیبانیان با  1480رای ،یحیــی عبد ا...زاد ه با
 1398رای و عبد المجید محمد ی با  1324رای.
شورای شهر بنارویه از شهرستان الر:
بد ریه جوکاری با  2521رای ،محمد شــریف کارگر با 2097
رای ،اکبر خشــتی با  1532رای ،منصور جعفری با  1496رای،
حســین شریفی با  1427رای به عنوان نفرات اصلی و همچنین
د و عضو علیالبد ل نیز علی شــکوفه با  1367رای و احمد رضا
محمد ی بنارویه با  1101رای.
شورای شهر خرامه:
علی اکبــر زارع ،الهام ایزد ی ،ســید نورالد ین ایزد ی ،الیاس
کشاورز ،صمد یزد انبخش.
شورای شهر صد را (شیراز):
رحمان چوبینه با  4677رای ،حســام پــرواز د وانی با 3637
رای ،شــهرام ملکزاد ه با  3475رای ،خسرو رزمجویی با 2687
رای ،حمید رضا صاد قی با  2638رای ،مســعود رحیمی با 2371
رای و مهد ی کشاورزی با  2087رای.
شورای شهر الر:
عبــد ا ...محبی با  ٩۶٩٧رای ،اشــکان عســکری با ٨٩۱٨
رای ،عبد الرحیم مقیمی با  ٧٧۰۴رای ،ســید عبد المهد ی میرپور
با  ۶٣۱۵رای ،رحیم بیژنی با  ۵٨٩۱رای ،عشــرت جهاند ید ه با
 ۵۶۰٨رای و خلیــل نامد ار با  ۵٣۴٢رای به عنوان نفرات اصلی
و اعضای علیالبد ل نیز ســحر یاد گارفرد با  ۵۱۱٩رای ،رامین
اقتــد اری بــا  ۴۶۵۴رای ،محمد قناد ی بــا  ۴٣٩٨رای ،مهد ی
کریمی با  ۴٣۶۰رای و هاد ی شرفی الری با  ۴۱۰۰رای.

4

شیراز آماد ه میزبانی از مرحله شهرستانی
چهلمین د وره مسابقات سراسری قرآن
کریممیشود

مرحله شهرســتانی چهلمین د وره مســابقات سراسری قرآن
کریم ویژه براد ران باالی  16سال د ر شهر شیراز برگزار میشود .
بــه گزارش روابــط عمومي اد اره كل اوقــاف و امور خيريه
فارس ،کارشــناس امــور قرآنی اد اره کل اوقــاف و امور خیریه
د ر این خصوص عنوان کرد : مرحله شهرســتانی چهلمین د وره
مسابقات سراســری قرآن کریم از روز د وشنبه یک خرد اد ماه به
مد ت  3روز د ر محل آســتان مقد س حرم مطهر سیدعالءالد ین
حسین(ع) برگزارمیشود .
ســید امیر عباس جاللی با اشاره به اینکه این مسابقات ویژه
براد ران باالی  16ســالمیباشــد گفت: این د وره از مسابقات
بــا چهار عنوان رشــته اذان و د عاخوانی ،قرائــت ،ترتیل و کلیه
رشتههای حفظ برگزارمیشود .
وی با اشاره به اینکه رشته د عاخوانی برای د ومین سال پیایی
برگزارمیشــود اضافه کرد : د ر این مسابقات  150نفر با یکد یگر
به رقابت خواهند پرد اخت.
این مقام مســئول د ر اد امهخاطرنشان کرد : کلیه عالقمند ان
به شنید ن نوای د لنشین صوت قرآن کریممیتوانند از روز یکم
لغایــت  3خرد اد همه روزه رأس ســاعت  15به آســتان قد س
حسینی مراجعه نمایند .
خاطرنشان میشود مسابقات سراسری قرآن کریم د ر مرحله
شهرستانی همه ساله د ر استان فارس و شهرستانهای مجاور به
همت اد اره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس برگزارمیشود
که با استقبال بسیاری همراهمیباشد .

خرید یک واحد مسکونی برای خانواد ه
نیازمند د ر شهرستان زرین د شت

با حمایت و عنایت حســاب  100امام (ره) و با مشارکت بنیاد
مسکن انقالب اسالمیو خیرین شهرستانزریند شت یک باب
واحد مسکونی جهت تأمین مسکن اقشار نیازمند د ر روستای ساچون
شهرستانزریند شت خرید اری و به یک خانواد ه نیازمند اهد ا شد .
بــه گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن اســتان فارس ،امیر
برومند مد یر بنیاد مســکن شهرستانزریند شت د ر حاشیه این
عمل خد اپســند انه با تقد یر از خیرین و نیکوکاران شهرســتان
زریند شت و با تشــکر از اقد ام خد اپســند انه حساب  100امام
راحل بیان د اشــت: کار خیر و د ســتگیری از نیازمند ان و ایجاد
ســرپناه برای خانوارهای آبرومند و نیازمند کاری اســت که به
عنوان باقیات و صالحات ماند گار اســت و برکات این کار خیر و
خد اپسند انه نســلها تد اوممییاید و هر خیری که د ر این خانه
صورت بگیرد برکات و ثمرات آن به بانیان خیر نیزمیرسد .
برومند اضافه کرد : ســاخت مســکن توســط خیرین برای
نیازمند ان کاری ماند گار است و به عنوان باقیات الصالحات زمینه
تقویت بنیان خانواد ه را نیز موجب میشود .
وی گفت: د ر شهرســتانزریند شــت خانواد ههای نیازمند و
آبرومند ی هســتند که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند که
مشکالتی د ر زمینه مســکن د ارند و مسکن نیاز اولیه و اساسی
آنها است که امید میرود شما خیرین که همیشه د ر کارهای خیر
شهرستان پیشگام و پیشقد م هستید بتوانید نیاز این خانواد هها را
برطرف کنید .
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

