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.داردمياعالمزيرشرحبهراانتخابيهحوزهاينانتخاباتينامزدهايمشخصاتواسامي

 124 - آقای  عليرضا  آل امين فرزند محمد جواد  مشهور به سائلى كد نامزد 1  
 125 - آقای  سيدمحمدامين  آل ايوب فرزند سيد محمد حسين  كد نامزد 2  
 126 - آقای  اباذر  آبادگر فرزند محمد تقى  مشهور به زنگنه كد نامزد 3  
 129 - آقای  يوسف  احمدآبادی فرزند نظر على  كد نامزد 4  
 142 - آقای  سعيد  احمدی فرزند ابوالفضل  كد نامزد 5  
 145 - آقای  على  احمدی فرزند حسين  كد نامزد 6  
 149 - خانم  ثاره  آدابى قمى فرزند عبدالحسين  مشهور به آزاده كد نامزد 7  
 154 - آقای  محمدحسين  ارجمندنيا فرزند ابوطالب  مشهور به ارجمند كد نامزد 8  
 157 - آقای  عبدالحميد  اسدی فرزند عبدالصمد  كد نامزد 9  
 158 - آقای  احمد  اسدی سيسى فرزند ابراهيم  مشهور به كارگر كد نامزد 10  
 161 - آقای  على  اسماعيلى فرزند محمد حسن  كد نامزد 11  

 162 - آقای  سيدمرتضى  اسمعيلى طباء فرزند سيد عباس  مشهور به طبا كد نامزد 12  
 165 - آقای  صدرالدين  افتخاری فرزند على  كد نامزد 13  
 168 - خانم  فاطمه  آقارضى فرزند عبداله  كد نامزد 14  
 172 - آقای  محمدسعيد  اكبری دهقان فرزند گالبعلى  كد نامزد 15  
 175 - آقای  محمديونس  اميدی فرزند غالم حسين  كد نامزد 16  
 176 - آقای  احمد  اميرآبادی فراهانى فرزند صفرعلى  مشهور به اميرآبادی فراهانى اميرآبادی وفراهانى كد نامزد 17  
 178 - آقای  احمد  اميرآبادی فراهانى فرزند عبداله  كد نامزد 18  
 181 - آقای  بالل  انصاری فرزند غيب اله  كد نامزد 19  
 182 - آقای  مجتبى  انصاری زاده سلطانى فرزند محمود  كد نامزد 20  
 186 - آقای  محمدحسن  باقريان فرزند اسماعيل  كد نامزد 21  
 187 - آقای  سعيد  بداغى فرزند عنايت اله  كد نامزد 22  
 195 - آقای  سيدمجيد  تحويلدار فرزند سيدمحمد  كد نامزد 23  



 212 - آقای  ابوالفضل  جعفری فرزند على  كد نامزد 24  
 215 - آقای  على رضا  جمالى فرزند هادی  كد نامزد 25  
 217 - آقای  محمدعلى  جندقى فرزند اكبر  كد نامزد 26  
 241 - آقای  مجتبى  حالج زمان فرزند احمد  كد نامزد 27  
 242 - آقای  محمدهادی  حججى فرزند احمد  كد نامزد 28  
 245 - آقای  على  حدادی فرزند خداكرم  كد نامزد 29  
 246 - آقای  خليل  حسن زاده فرزند علي  كد نامزد 30  
 249 - خانم  فاطمه السادات  حسينى فرزند سيد فخرالدين  كد نامزد 31  
 251 - آقای  سيدحسين  حسينيان فرزند سيد كمال  كد نامزد 32  
 254 - آقای  صحبت اله  حقيقى فرزند لطف الله  كد نامزد 33  
 256 - آقای  آيت اله  حيدری فرزند حيدر  مشهور به حاج آيت كد نامزد 34  
 257 - آقای  محمدجواد  حيدری فرزند عبداله  كد نامزد 35  
 258 - آقای  سليمان  خانجانى رفيع فرزند سلطان ابراهيم  كد نامزد 36  
 259 - آقای  محمود  خسروانجم فرزند محمد  كد نامزد 37  
 262 - خانم  صديقه  خورشيد فرزند خورشيد  كد نامزد 38  
 264 - آقای  اميد  خليلى مهر فرزند اسکندر  مشهور به خليلى كد نامزد 39  
 268 - آقای  مهدی  درزی رامندی فرزند قديرعلي  مشهور به رامندی كد نامزد 40  
 271 - آقای  مجتبى  ذوالنوری فرزند رضا  مشهور به ذوالنور كد نامزد 41  
 272 - آقای  جواد  رجائى فرد فرزند محمد  كد نامزد 42  
 274 - آقای  جعفر  رحمانى فرزند عباس  كد نامزد 43  
 276 - آقای  محمدرضا  رشيدی طغرالجردی فرزند عبدالباقى  كد نامزد 44  
 278 - آقای  محمد  رضائى فرزند قربانعلى  كد نامزد 45  
 279 - آقای  محمود  رضائى فرزند محمد  كد نامزد 46  
 286 - آقای  على رضا  زاكانى فرزند حسين  كد نامزد 47  
 287 - آقای  جواد  زمانى فرزند ابوالقاسم  كد نامزد 48  
 291 - آقای  اكبر  زند فرزند ذبيح اله  كد نامزد 49  
 292 - آقای  حميدرضا  زندديزاری فرزند مراد  مشهور به زند وكيل كد نامزد 50  
 294 - آقای  مسعود  زوارزاده فرزند عبدالزهرا  كد نامزد 51  
 296 - آقای  سيدمحمدعلى  سبحانى فرزند سيد حسين  كد نامزد 52  
 297 - آقای  حسن  سبزعلى گل فرزند عباس  كد نامزد 53  
 298 - آقای  عليرضا  سلطان پور فرزند مصطفير  كد نامزد 54  
 414 - آقای  على اصغر  سلطانى فرزند قلي  كد نامزد 55  
 415 - خانم  فاطمه  سعيدی مباركه فرزند تقى  كد نامزد 56  
 416 - آقای  عباس  سياحت اسفندياری فرزند مقصود  كد نامزد 57  
 418 - آقای  وحيد  شاه آبادی فرزند مهدی  كد نامزد 58  
 421 - آقای  مهدی  شريفى فرزند قنبر  كد نامزد 59  
 425 - آقای  حبيب اله  شهبازی فرزند محمدعلي  كد نامزد 60  
 426 - آقای  اكبر  شهيدی تبار فرزند محمدعلي  كد نامزد 61  
 428 - آقای  حسين  صابری خورگو فرزند علي  كد نامزد 62  



 451 - آقای  شاهين  صادقى نسب فرزند على  كد نامزد 63  
 452 - آقای  محمدمهدی  صحيفه فرزند على  مشهور به صحيفه سجاديه كد نامزد 64  
 454 - آقای  محمد  صيفوری فرزند حسين  كد نامزد 65  
 456 - آقای  حسين  ضيائى فرزند عباس  كد نامزد 66  
 458 - آقای  على اشرف  طهماسبى نيک فرزند محمد حسين  كد نامزد 67  
 459 - آقای  ميثم  لطيفى فرزند محمدرضى  كد نامزد 68  
 461 - آقای  على  عابدی جعفری فرزند جواد  كد نامزد 69  
 462 - آقای  غالمعلى  عالئى فرزند شعبان  كد نامزد 70  
 464 - آقای  رحمان  عالى فرزند غالمرضا  كد نامزد 71  
 465 - خانم  ليال  عبداللهى فرزند علي  كد نامزد 72  
 467 - آقای  محمدحسين  عسکری علويه فرزند عزيزالله  مشهور به عسکری كد نامزد 73  
 472 - آقای  حسينعلى  غالمى نژادنيستانک فرزند رضاعلي  كد نامزد 74  
 475 - آقای  حسين  فاكرخراسانى فرزند محمد رضا  كد نامزد 75  
 476 - آقای  اميرعباس  فرحناک فرزند محمود  كد نامزد 76  
 478 - آقای  مجتبى  فرهادی فرزند رضا  كد نامزد 77  
 481 - آقای  سيدحجت الله  فقيهى فرزند سيد احمد  كد نامزد 78  
 482 - آقای  مجيد  فهميده فرزند محمدتقي  مشهور به فهميده كد نامزد 79  
 484 - آقای  عليرضا  فوالد فرزند محمدحسين  كد نامزد 80  
 487 - آقای  مصطفى  كاتب فرزند حسين  كد نامزد 81  
 489 - آقای  على رضا  كاظمى زمهرير فرزند اسماعيل  كد نامزد 82  
 491 - آقای  سيدحسين  كالنتر فرزند سيد احمد  كد نامزد 83  
 492 - آقای  مهدی  كرمانى فرزند صفرعلي  كد نامزد 84  
 495 - آقای  اصغر  كريم زاده ريزی فرزند ابراهيم  كد نامزد 85  
 496 - آقای  مهدی  كريمى فرزند قدرت اله  كد نامزد 86  
 497 - آقای  جواد  كمالى فرزند حسين  مشهور به كمالي كد نامزد 87  

 512 - آقای  عليرضا  گلڃين پور فرزند محمد  مشهور به گلڃين كد نامزد 88  
 514 - آقای  امير  لکى زاده فرزند عليرضا  كد نامزد 89  
 518 - خانم  زهرا  محرمى شاه بکندی فرزند عينعلي  كد نامزد 90  
 519 - آقای  حسين  محمدرضائى فرزند محمد  كد نامزد 91  
 524 - آقای  مصطفى  محمدی شکيب فرزند اورجعلى  كد نامزد 92  
 525 - آقای  ابوالفضل  مرادبياتى فرزند علي  مشهور به بياتى كد نامزد 93  
 526 - آقای  مجتبى  مرادی فرزند حسينعلي  كد نامزد 94  
 527 - آقای  محمدحسين  مرادی فرزند احمد  كد نامزد 95  
 528 - آقای  سيدامين  مرعشى فرزند سيد على  كد نامزد 96  
 529 - آقای  سيدعلى  مستجاب الدعواتى فرزند سيدمجتبي  كد نامزد 97  
 541 - خانم  ناهيد  مظفری فرزند حسين پاشا  كد نامزد 98  
 542 - خانم  زهرا  معارف وند فرزند حسن  كد نامزد 99  
 548 - آقای  محسن  موحدی فرزند محمد جواد  كد نامزد 100  



 549 - آقای  سيدحسن  موسوی فرزند سيداسماعيل  كد نامزد 101  
 561 - آقای  سيدمصطفى  موسوی فرزند سيد محمد اسماعيل  كد نامزد 102  

 567 - آقای  محمدحسين  موسى پوربردسيری فرزند ماشاء اله  مشهور به موسى پور كد نامزد 103  
 569 - آقای  سيدعابدين  ميرحسينى فرزند سيد مراد  كد نامزد 104  
 574 - آقای  مرتضى  ميرسراجى فرزند ابوالفضل  كد نامزد 105  
 576 - آقای  مهدی  نادری مطلع فرزند على  كد نامزد 106  
 578 - آقای  اكبر  نجاتى فرزند خداوردی  كد نامزد 107  
 582 - خانم  نرجس  نيازمند فرزند رضا  كد نامزد 108  
 586 - آقای  معصوم  هاشم زاده تيمورآبادی فرزند خليل  كد نامزد 109  
 591 - آقای  ابراهيم  همای خوزانى فرزند غالمعلى  مشهور به همايى كد نامزد 110  
 592 - خانم  فاطمه  وجدانى فخر فرزند كالم اله  كد نامزد 111  
 594 - آقای  نصرت  يوسفى فرزند مصطفي  كد نامزد 112  

ازقبلساعت24تاوشودميآغاز1398/11/24مورخشنبهپنجروزازانتخاباتيتبليغاتنمايدمياضافهضمنا
.داشتخواهدادامهاخذرأيشروع

 مرتضي حيدري فرماندار شهرستان قم

مركز حوزه انتخابيه قم


