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  اسالمي شوراي مجلس نمايندگي نامزدهاي اسامي آگهي

 آن ذيل هاي تبصره و اسالمي شوراي مجلس انتخابات قانون و اجرايي نامه آيين 96 ماده اجراي در

  . دارد مي اعالم زير شرح به را انتخابيه حوزه اين انتخاباتي نامزدهاي مشخصات و اسامي هبدينوسيل

  104 نامزد كد  رضا محمد فرزند حسنوند يابدال  يمصطف  آقاي - 1  

  106 نامزد كد  ابوالقاسم فرزند يابوالقاسم  دينو  آقاي - 0  

  101 زدنام كد  اكبر يعل فرزند پور ابول  رضا  آقاي - 9  

  103 نامزد كد  محمد ديس فرزند اجاق  السادات اكرم  خانم - 4  

  141 نامزد كد آجورلو به مشهور  اله سيف فرزند آجرلو  فاطمه  خانم - 5  

  140 نامزد كد  يعل محمد فرزند آجرلو  يمصطف  آقاي - 6  

  146 زدنام كد آجرلو به مشهور  براتعلي فرزند آجورلو  فرهاد  آقاي - 1  

  141 نامزد كد آجرلو به مشهور  اكبر يعل فرزند آجورلو  اليل  خانم - 1  

  150 نامزد كد  حسن فرزند آذروند  رضا يعل  آقاي - 3  

  161 نامزد كد  علي فرزند ياسکندر  فاطمه  خانم - 12  

  116 نامزد كد  ونسي فرزند پور يآقابابائ  يكبر  خانم - 11  

  111 نامزد كد  عبداله فرزند محصل ياكو  شهال  خانم - 10  

  114 نامزد كد رشنو به مشهور  مراد شيدرو فرزند يامرائ  ونسي  آقاي - 19  



  115 نامزد كد  يموس فرزند يامور  نيفخرالد  آقاي - 14  

  116 نامزد كد  حسن فرزند يريام  ديمج  آقاي - 15  

  111 نامزد كد  ليبد فرزند يريام  بيمص  آقاي - 16  

  113 نامزد كد  احمد فرزند يچمرود يانصار  يمحمدعل  آقاي - 11  

  130 نامزد كد  شکراله فرزند منش رانيا  يمرتض  آقاي - 11  

  135 نامزد كد  سلمان فرزند اريزديا  عمار  آقاي - 13  

  011 نامزد كد  ابوالقاسم فرزند بناءزاده  نيحس  آقاي - 02  

  013 نامزد كد  علي فرزند يبنان  نينسر  خانم - 01  

  041 نامزد كد  حسن فرزند نژاد بهرام  رضايعل  آقاي - 00  

  040 نامزد كد  ارسالن فرزند يبهرام  يعل  آقاي - 09  

  041 نامزد كد  يمانقليا فرزند پورامن  يعل  آقاي - 04  

  043 مزدنا كد  عليرضا فرزند يليپورجل  دينو  آقاي - 05  

  051 نامزد كد  حسن فرزند يهاوشک انيپورشمس  طاهره  خانم - 06  

  050 نامزد كد  ليعق فرزند پورمحمدباروق  يعل  آقاي - 01  

  051 نامزد كد  اهلل فيس فرزند اتيب  نيحس  آقاي - 01  

  053 نامزد كد نيحس به مشهور  حسن فرزند يزيتبر  بابک  آقاي - 03  

  011 نامزد كد  لياسماع فرزند نلويكورحس يجبار  يمجتب  ايآق - 92  

  010 نامزد كد  ...عبدا فرزند وند يجبار  بهادر  آقاي - 91  

  014 نامزد كد  براخاص فرزند يجعفر  بهروز  آقاي - 90  

  011 نامزد كد  شاهيعل فرزند يجوهر  يمهد  آقاي - 99  

  013 نامزد كد  نحس فرزند يحجاز  زيپرو  آقاي - 94  

  031 نامزد كد  ايض آقا فرزند زاده يحجاز  گميزهراب  خانم - 95  

  034 نامزد كد حسني به مشهور  يسيع فرزند پور يحسن  يمحمدنب  آقاي - 96  



  036 نامزد كد  ابوالقاسم ديس فرزند ينيحس  دمحمدرضايس  آقاي - 91  

  031 نامزد كد  ليلدجيس فرزند ينيحس  دمحموديس  آقاي - 91  

  411 نامزد كد  نيحس فرزند خلج  يعل  آقاي - 93  

  401 نامزد كد  احمد فرزند يخدائ  جواد  آقاي - 42  

  404 نامزد كد  رضا صيد فرزند يخرم  احمدرضا  آقاي - 41  

  405 نامزد كد  يعل فرزند چال توسه يخرم  فرامرز  آقاي - 40  

  401 نامزد كد  ذوالفقار فرزند نشفردا  بهزاد  آقاي - 49  

  450 نامزد كد  محمود فرزند دهقان  محمد  آقاي - 44  

  454 نامزد كد  ...ا رحمت فرزند يدهکرد  بهروز  آقاي - 45  

  456 نامزد كد  يقليعل فرزند يامچي يرجائ  نيحس  آقاي - 46  

  451 نامزد كد  اله شمس فرزند پور يرحمان  رضا  آقاي - 41  

  461 نامزد كد  محمد فرزند يميرح  يهاد  آقاي - 41  

  464 نامزد كد  سلطانعلي فرزند يرستم  عباس  آقاي - 43  

  461 نامزد كد  يفتحعل فرزند يداروند يديرش  روسيس  آقاي - 52  

  463 نامزد كد  آقا امين فرزند رضاپور  ميابراه  آقاي - 51  

  414 نامزد كد  يعل فرزند يضائر  محمدرضا  آقاي - 50  

  415 نامزد كد  درضايس فرزند يرضو  دابوالحسنيس  آقاي - 59  

  411 نامزد كد  يعل فرزند روددهقان  احمد  آقاي - 54  

  410 نامزد كد  يعل فرزند يروستائ  اصغر  آقاي - 55  

  414 نامزد كد  محمد فرزند يوندير  نيام  آقاي - 56  

  415 نامزد كد  يرجبعل فرزند يوندير  رضا  يآقا - 51  

  416 نامزد كد  اكبر يعل فرزند يبنادكوك زارع  هاشم  آقاي - 51  

  430 نامزد كد  سهراب فرزند يوريز  ساسان  آقاي - 53  



  514 نامزد كد  محمد فرزند سرپرست  اكبر يعل  آقاي - 62  

  515 نامزد كد  نيام محمد فرزند يسرحد  وشيدار  آقاي - 61  

  513 نامزد كد سعيدي به مشهور  مستعلي فرزند يرائيس يديسع  يمصطف  آقاي - 60  

  540 نامزد كد  اباذر فرزند يمانيسل  صدراله  آقاي - 69  

  561 نامزد كد  حمداهلل فرزند شکرپور  احمد  آقاي - 64  

  510 نامزد كد  ابراهيم فرزند زاد نيريش  يعل  آقاي - 65  

  514 نامزد كد  ...ا قدرت فرزند يصالح  مانيپ  آقاي - 66  

  515 نامزد كد  محمدعلي فرزند بهروز انيصالح  محمد  آقاي - 61  

  516 نامزد كد  يعل عباس فرزند يصانع  قاسم  آقاي - 61  

  511 نامزد كد يالوان و صباغ به مشهور  حسن فرزند يالوان صباغ  اصغر يعل  آقاي - 63  

  510 نامزد كد  غالمحسين فرزند يصفر  محمد  آقاي - 12  

  531 نامزد كد ييايض مهندس به مشهور  يعل فرزند يائيض  ينعليحس  آقاي - 11  

  530 نامزد كد  رضا محمد فرزند يطالب  حسن  آقاي - 10  

  534 نامزد كد  غالمرضا فرزند يطالب  كامران  آقاي - 19  

  536 نامزد كد  عليرضا فرزند يقيطر  يمرتض  آقاي - 14  

  614 نامزد كد  قادر فرزند پور عباس  اشکان  آقاي - 15  

  615 نامزد كد  قادر فرزند پور عباس  ريام  آقاي - 16  

  611 نامزد كد  عباس فرزند يعباس  رضايعل  آقاي - 11  

  611 نامزد كد  نيغالمحس فرزند يعباس  يمصطف  آقاي - 11  

  601 نامزد كد  احمد فرزند يعبدالله  منوچهر  آقاي - 13  

  601 نامزد كد  داحمديس فرزند يعرب  ريداميس  آقاي - 12  

  640 نامزد كد  محمدرضا فرزند يعسگر  يمهد  آقاي - 11  

  641 نامزد كد نيحس به مشهور  يتق فرزند ايعل  وانيك  آقاي - 10  



  641 نامزد كد  عبدالعلي فرزند پوريعل  ميسل  آقاي - 19  

  651 نامزد كد  يعل فرزند زاده يعل  زهرا  خانم - 14  

  656 نامزد كد  محمود فرزند يفخر  بهنام  آقاي - 15  

  651 نامزد كد  فرج فرزند يفرج  رضا  آقاي - 16  

  611 نامزد كد  عباس فرزند فرزانه  رضايعل  آقاي - 11  

  610 نامزد كد  حسين فرزند يتفرش يفم  حانهير  خانم - 11  

  615 نامزد كد  محمدرضا فرزند فوالدوند  سامان  آقاي - 13  

  616 نامزد كد  محمد فرزند روزبختيف  يعل  آقاي - 32  

  611 نامزد كد  محمد فرزند روزبختيف  يمهد  آقاي - 31  

  613 امزدن كد  اسکندر فرزند روزروستايف  يمهد  آقاي - 30  

  614 نامزد كد  نور ديس فرزند دادامحله يقاسم  درضايس  آقاي - 39  

  631 نامزد كد  يعل فرزند زاده يقل  ديوح  آقاي - 34  

  110 نامزد كد  اله عزت فرزند راد يكاظم  اله حشمت  آقاي - 35  

  114 نامزد كد  اصغر يعل فرزند ينيكاظم  محمدجواد  آقاي - 36  

  111 نامزد كد  نريمان فرزند يكرم  ريمحمدام  آقاي - 31  

  101 نامزد كد  ينعليحس فرزند جامع يكوكب  غالمرضا  آقاي - 31  

  151 نامزد كد  يشمسعل فرزند يمحمدخان  بابک  آقاي - 33  

  153 نامزد كد  يصفرعل فرزند يمحمد  ريام  آقاي - 122  

  161 نامزد كد  صادق فرزند يمحمد  محسن  آقاي - 121  

  131 نامزد كد  خدا رحم فرزند مظفر  نيحس  آقاي - 120  

  115 نامزد كد  لياسماع فرزند يمعصوم  رضا يعل  آقاي - 129  

  111 نامزد كد  هارون فرزند يمعطوف  سارا  خانم - 124  

  111 نامزد كد نيمع به مشهور  صادق محمد فرزند ينيمع  محسن  آقاي - 125  



  113 نامزد كد  اهلل حشمت فرزند انينيمع  بهمن  آقاي - 126  

  105 نامزد كد  ميرح فرزند يملک  يعل  آقاي - 121  

  106 نامزد كد  نيحس فرزند يمنتظر  مهناز  خانم - 121  

  101 نامزد كد  يرعليقد فرزند يمنصور  محمد  آقاي - 123  

  141 نامزد كد يموسو اصغر ديس به مشهور  جعفر ريم فرزند انيموسو  اصغر يدعليس  آقاي - 112  

  140 نامزد كد  ناصر فرزند يرضائ يرزائيم  درضايحم  آقاي - 111  

  146 نامزد كد  ابراهيم فرزند ينجف  لياسماع  آقاي - 110  

  141 نامزد كد  احمد فرزند ينجف  يهاد  آقاي - 119  

  153 نامزد كد  محمد فرزند ينظر  ايناد  خانم - 114  

  161 نامزد كد  علي گل فرزند يهاشم  نيحس  آقاي - 115  

  115 نامزد كد  سام فرزند يادگاري  اليل  خانم - 116  

  111 نامزد كد  محمدعلي فرزند يوسفي  ابوالفضل  آقاي - 111  

  113 نامزد كد  اله حکم فرزند يوسفي  اله رحمت  آقاي - 111  

   نامزد كد  جعفر ديس فرزند يموسو  ميمر دهيس  نمخا - 113  

 

 04 تا  و شود مي آغاز  8931/88/52 مورخ شنبه پنج روز از انتخاباتي تبليغات نمايد مي اضافه ضمناً 

  . داشت خواهد ادامه اخذرأي شروع از قبل ساعت

كرج شهرستان فرماندار پور قاسم غفور   

فرديس و اشتهارد كرج، انتخابيه حوزه مركز  

 


