
   في محافظة خوزستانالشورى نتائج الدورة الثانية لمجالس أعلنت
 
 
 

 :شوشتر 
 صوت و تم اختيار بهمن آدامون حسـنعلي         875 الف و    28فرزت في مدينة شوشتر مجموع      

عطار و نظر حسين زاده حسين عليزاده ، امير رسولي ، حيدر منجزي ، حسين رجب زاده                 
 ، رجب علي چهارلنگ و سالم پور نواباً لمجلس بلدية هذه المدينة 

 :شادگان 
 صوت و تم تعيين عبد االمام نعيم فالحيـة          426 الف و    18ان مجموع    في مدينة شادگ   فرزت

لـي سـيديان    سيد محمود موسوي ، سيد سعيد غاوي نژاد ، رضا شاوردلي و سيد محمد ع              
 :نواباً لمجلس المدينة،
 .رامهرمز  

 صوت حصلت مريم سركوهي حسـينعلي قاسـمي         761 الف و    26 فرز   في مدينة رامهرمز  
 صوت و حبيب اهللا رحمان علي       5838 صوت و حصل كل من سيما كمايي علي          6928علي  

 و تم اختيارهم كاعضاء لمجلس البلدية فـي هـذه          4745لي   و عبد الرحيم مانگشتي ع     4921
 .المدينة 

 :رامشير 
 صوت و تم اختيار قاسم راشدي كريم حفايي مفاخر ،       743 الف و    11فرز في مدينة رامشير     

 اعضاءاً لمجلس بلدية هـذه       راشدي و محمد رضا آلبو غبيش      …عبد الرزاق قيمي و حبيب ا     
 المدينة 

 :سوسنگرد 
 صوت و تم تعيين سيد سـعد موسـوي ، مجيـد             523 الف و    23فرز في مدينة سوسنجرد     

 داغري ، كاظم جاللي و ساهي حيدري و اسماعيل جاللي اعضاء لمجلس بلدية هذه المدينة 
 الهويزه 

 اهللا ممـوالي صـادق      ي و حجـت    صوت و عينت جليل ساك     7609القيت في مدينة الهويزة     
 ضاءاً  لمجلس بلدية هذه المدينة ژبوعذار ، منصور ساكي  و حسين سيالوي اع

 :بستان 
 صوت و تم اختيار موسي كروشات ، سيد محسـن موسـوي ،              3275بستان  فرز في مدينة    

  لمجلس بلدية هذه المدينة حمد جواد چلداوي ، و نغمه سياحي علي عبياتي ، محمد عبيات، م



 : الرفيع 
وت و تم اختيار سيد علي جلوه گر ، محمد سـواري ، اسـماعيل                ص 3224 فرز   في الرفيع 

 :خرمشهر  . اعضاء لمجلس البلدية في هذه المدينة سواري ، و عبد الزهرا سواري 
 صوت و تم اختيار فاخر ربيعي ، فرحناز رافـع ،            167 الف و    40فرز في مدينة خرمشهر     

سهام مرزدكي ، جاسم بانوي ، سيد محمد نظار نظاري ، مهـدي شـمخاني ، نعـيم حميـد      
 .اعضاء لمجلس البلدية 

 :هنديجان 
راهيم بريحـي    صوت و اختيروا بيژن همايوني و اب       732 الف و    61في مدينة هنديجان فرز     

 .نژاد ، علي شعباني ، غالمرضا درويشي و علي محمدي اعضاء لمجلس بلدية هذه المدينة 

 
 :خرمشهر 

 صوت و تم اختيار فاخر ربيعي ، فرحناز رافـع ،            167 الف و    40فرز في مدينة خرمشهر     
سهام مرزدكي ، جاسم بانوي ، سيد محمد نظار نظاري ، مهـدي شـمخاني ، نعـيم حميـد      

 .لمجلس البلدية اعضاء 
 :هنديجان 

 صوت و اختيروا بيژن همايوني و ابراهيم بريحـي          732 الف و    61في مدينة هنديجان فرز     
 .نژاد ، علي شعباني ، غالمرضا درويشي و علي محمدي اعضاء لمجلس بلدية هذه المدينة 

 


