
 

 13فرم شماره 

 قمشهر  – آگهي نتيجه انتخابات

مي رساند با توجه به برگزاري انتخابات  قمشهرستان  مرکزیتابع بخش  قمبدين وسيله به اطالع كليه اهالي محترم شهر 

 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسالالمي ايالن شالهر    92/9/6921پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر در روز جمعه مورخ 

 :به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد

 

حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 هفتاد هزار و سي و چهار 4,0,97 محمد مالكي نژاد حسن 1

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و شش 140,71 سيدموسي آتش زر سيدمحمد 2

 پنجاه و نه هزار و چهارصد و چهل و هشت ,72077 عزيز بختياري حسن 3

 هشتپنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل و  ,7,077 يوسف علي اسالمي حسين 4

 پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و يك 740746 عبدالحسين مسگري محمود 5

 پنجاه و شش هزار و سي و يك 710,96 سيدعلي محمد سبحاني ثابت سيدمجتبي 6

 پنجاه و سه هزار و هفتصد و شصت و هفت 790414 ابراهيم جاللي عبداله 7

 و يكصد و شصت و دوپنجاه و دو هزار  790619 غالمرضا اخوان مجيد 8

 پنجاه و دو هزار و چهل و نه 790,72 محمدتقي محرري محسن 9

 چهل و هشت هزار و نود و هفت 7,0,24 سهراب احمدي عليرضا 11

 چهل و شش هزار و دويست و سي و هفت 710994 حسن قراچورلوي زاغه زين العابدين 11

 هزار و نود و هفتچهل و پنج  770,24 ابوالفتح امرالهي روح اله 12

 چهل هزار و پانصد و سيزده 7,0769 ميرزاآقا طالئي حسن 13

 سي و نه هزار و چهارصد و چهل و دو 920779 جواد موحدي زينب 14

 سي و شش هزار و هفتصد و چهل و شش 910471 حسين مالئي مصطفي 15

 ش - 3138731: شماره

 20/21/3171: تاریخ



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 سي و دو هزار و هفتصد و چهارده 990467 علي عابديني پور محسن 16

 بيست و شش هزار و دويست و چهل و پنج 910977 رضا نيازمند نرجس 17

 بيست و چهار هزار و نهصد و نود و شش 970221 احمد كريمي ضاحك بيت اله 18

 بيست و سه هزار و هفتصد و پنجاه و يك 990476 عباس احمدي فاطمه 19

 بيست و سه هزار و سي و دو 990,99 برهان آمره معصومه 21

 بيست هزار و ششصد و هشتاد و هفت 9,01,4 حسين شوكت احمد 21

 بيست هزار و دويست و نود ,9,092 حسين باقري راغب قدرت اله 22

 نوزده هزار و هفتصد و هفتاد و سه 620449 ابوالفضل بشارتي اميد 23

 نوزده هزار و پانصد و شصت و سه 620719 امير اميني احمد 24

 هجده هزار و هشتصد و چهار 7,,6,0 بالعلي شيرمحمدي عباس 25

 هجده هزار و ششصد و هشتاد و دو 6,01,9 غالمعلي شاياني فر محبوبه 26

 هجده هزار و دويست و شصت و يك 6,0916 سيداسداله دهناد سيدمحمدحسين 27

 هجده هزار و هفتاد و شش 6,0,41 سيدعطاءاله وحيدي سيداحمد 28

 هفده هزار و هفتصد و نود ,64042 جعفر هوشنگي دليرپور محمود 29

 هفده هزار و سيصد و هشتاد و يك 6409,6 مهدي زارع بيدكي زهرا 31

 هفده هزار و سيصد و پنجاه و چهار 640977 علي صابري خورگو حسين 31

 شانزده هزار و هفتصد و شش 6104,1 عزيز نعمتي داود 32

 هزار و ششصد و سي و دوشانزده  610199 ابراهيم روحاني سعيد 33

 شانزده هزار و دويست و شصت و چهار 610917 صدراله ذاكريان عباس 34

 شانزده هزار و يكصد و ده ,61066 حسين خرمي آراني عباس 35

 پانزده هزار و سيصد و هشتاد و چهار 6709,7 غالمرضا فراهاني علي محمد 36

 هزار و سيصد و شصت و سهپانزده  670919 محرمعلي دياني نعمت اله 37



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 پانزده هزار و هشتاد و شش 1,,670 آقا محمد حسيني كاشاني سيدمحمدمصطفي 38

 چهارده هزار و پانصد و سي و هشت ,67079 درويشعلي آسماني علي اصغر 39

 چهارده هزار و چهارصد و نود و چهار 670727 سيدحسين غفوري سيدمحمدمهدي 41

 دوازده هزار و نهصد و شصت ,69021 علي مرادبياتي ابوالفضل 41

 دوازده هزار و دويست و هجده ,69096 اقا حسن آل احمد سيدمحمدجواد 42

 ده هزار و نهصد و شش 6,02,1 علي حسن زاده خليل 43

 ده هزار و ششصد و شصت و پنج 6,0117 صفدر شايگان حسين 44

 يازدهده هزار و يكصد و  6,0666 قنبرعلي نكونام احمد 45

 ده هزار و نود و چهار 6,0,27 سيدحسن هاشمي سيدمهدي 46

 ده هزار و هشتاد و شش 1,,6,0 عبداله كريمي اسداله 47

 نه هزار و نهصد و شصت ,2021 سيد مسكور موسوي نژاديان سيدرسول 48

 نه هزار و پانصد و بيست و دو 20799 نصرت اله عواطف رستمي نعمت اله 49

 نه هزار و سيصد و سي و يك 20996 سيدمحمد رباط جزي عفت سادات 51

 نه هزار و سيصد و نه 209,2 ناصر حق وردي رسول 51

 نه هزار و دويست و پنجاه و يك 20976 آقا جالل حسيني سيدمحمود 52

 نه هزار و دويست و سي و شش 20991 حسن ارجمند الهام 53

 دويست و هشتنه هزار و  ,,209 شعبان عالئي غالمعلي 54

 هشت هزار و پانصد و پنجاه و پنج 0777, محمود جعفري عباس 55

 هشت هزار و چهارصد و شصت و سه 0719, علي اكبر رئيسيان اميرحسين 56

 هشت هزار و يكصد و سي و دو 0699, محمد عرب بافراني عليرضا 57

 هفت هزار و هشتصد و نود ,40,2 سيد محمود دهناد سيدرضا 58

 هفت هزار و هفتصد و ده ,4046 محمد نريمان علي 59



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 هفت هزار و چهارصد و سي و پنج 40797 محمد حسن اسماعيلي علي 61

 هفت هزار و يكصد و هشتاد و نه 406,2 الياس علي صادقي محبوبه 61

 هفت هزار و يكصد و پنجاه ,4067 شكراله ذوقي احسان روح اله 62

 هفت هزار و پانزده 40,67 محمد عسگري عليرضا 63

 شش هزار و ششصد و چهار 101,7 اسماعيل ملك زاده محيا 64

 شش هزار و پانصد و شصت و هفت 10714 قاسم علي كاظمي جعفر 65

 شش هزار و چهارصد و هفتاد و يك 10746 محمود جهان بيني عباس 66

 شش هزار و چهارصد و چهل و نه 10772 عبدالصمد خان احمدي محمد 67

 شش هزار و سيصد و نود و پنج 10927 سيد عيسي قرشي سيدمهدي 68

 شش هزار و دويست و چهل و دو 10979 ابوالفضل جليلي حميدرضا 69

 شش هزار و يكصد و پنجاه و هشت ,1067 ابوالفضل خوش گفتار مرتضي 71

 شش هزار و هشتاد و يك 6,,10 علي سعادت طلب مصطفي 71

 پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ,7024 حسن آرزومندي محمود 72

 پنج هزار و هشتصد و نود و پنج 70,27 صفر اميرآبادي روح اله 73

 پنج هزار و هشتصد و هفده 70,64 اسماعيل عليخاني حميد 74

 پنج هزار و پانصد و هفتاد و شش 70741 بيرام علي بهرامي كريم 75

 پانصد و دو پنج هزار و 707,9 شعبان آقاجاني اسماعيل 76

 پنج هزار و چهارصد و پنج 707,7 سيدابوالحسن ميرقيصري سيدمهدي 77

 پنج هزار و سيصد و شصت ,7091 رضا نصراهلل حميد 78

 پنج هزار و سيصد و هشت ,,709 محمد الهي منش محمدحسين 79

 پنج هزار و دويست و هشتاد و هشت ,,709 قاسم وفائي خواه حميدرضا 81

 پنج هزار و دويست و پنجاه و پنج 70977 قندعلي احمدي عليرضا 81



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 پنج هزار و يكصد و شصت و سه 70619 اسماعيل الماسي مقدم محمدتقي 82

 پنج هزار و نود و هفت 70,24 عباس سروش حسين 83

 پنج هزار و چهل و چهار 70,77 اسمعيل خلج يوسف 84

 نهصد و هفتاد و يكچهار هزار و  70246 احمدعلي احمدي نژاد مصطفي 85

 چهار هزار و نهصد و چهل و هفت 70274 محمود دباغيان الهام 86

 چهار هزار و نهصد و بيست ,7029 سيد حسين هاشمي سيدمهدي 87

 چهار هزار و هشتصد و شصت و چهار 70,17 سيدرضا مير سيدقاسم 88

 چهار هزار و هشتصد و بيست و سه 70,99 احمد جوانمردي عليرضا 89

 چهار هزار و هفتصد و چهار 704,7 غالمحسين ورزش كار علي 91

 چهار هزار و ششصد و هفتاد و پنج 70147 عين اله سليمي حميد 91

 چهار هزار و ششصد و شصت و شش 70111 محمدياسين علي رضالو محمدصادق 92

 چهار هزار و ششصد و چهل و پنج 70177 محمد علي دباغيان محمدتقي 93

 چهار هزار و پانصد و شصت و دو 70719 عزت اهلل گودرزي سميرا 94

 چهار هزار و چهارصد و نود و سه 70729 علي اكبر محمدي عزيزآبادي يوسف 95

 چهار هزار و سيصد و هشتاد و نه 709,2 عبدالحسين پورعزيزي مرتضي 96

 چهار هزار و سيصد و چهارده 70967 علي شكارچي سميه 97

 چهار هزار و يكصد و هشتاد ,,706 علي آالنقوثوقي  جعفر 98

 چهار هزار و يكصد و شصت و سه 70619 فتح اله گائيني ولي 99

 چهار هزار و يكصد و شصت و يك 70616 علي اكبر ميره اي سيدمحمود 111

 چهار هزار و يكصد و پانزده 70667 عباس آرزومندي محمد 111

 هزار و يكصد و يازدهچهار  70666 عزت اله ترابي مرتضي 112

 چهار هزار و هفتاد و دو 70,49 امين اهلل رضائي غالمرضا 113



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 چهار هزار و شصت و شش 70,11 علي افشاري مريم 114

 سه هزار و نهصد و نود و هشت ,9022 محمد گلچين پور عليرضا 115

 سه هزار و نهصد و شصت و پنج 90217 سيد علي خليلي الهام سادات 116

 سه هزار و نهصد و پنجاه و پنج 90277 عباس جاللي نيا سهيال 117

 سه هزار و نهصد و پنجاه و دو 90279 قربانعلي حسينلو حسن 118

 سه هزار و نهصد و سه 902,9 محمد جام سحر ابوالفضل 119

 سه هزار و هفتصد و هفتاد و دو 90449 محمدعلي مهدي زاده محمد 111

 سه هزار و هفتصد و چهل و سه 90479 خيراله محمودآباديسلماني  علي 111

 سه هزار و ششصد و يك 901,6 حسن اميرآبادي فراهاني مجتبي 112

 سه هزار و پانصد و نود و پنج 90727 صادق صادقي اميرحسين 113

 سه هزار و پانصد و شصت و سه 90719 رضا رضائي نسب حسين 114

 سه هزار و پانصد و پنجاه و هشت ,9077 جعفر اميرآبادي فراهاني اصغر 115

 سه هزار و پانصد و سي ,9079 اسمعلي زنگاركي محمد 116

 سه هزار و پانصد و نوزده 90762 ابوالقاسم يوسفي محمد 117

 سه هزار و چهارصد و نود و پنج 90727 ابوتراب عليخاني ابوالفضل 118

 چهارصد و نود و پنجسه هزار و  90727 عباس هنين جانآ علي 119

 سه هزار و چهارصد و هشتاد و هفت 907,4 اصغر اربابي مطلق رضا 121

 سه هزار و سيصد و سي و دو 90999 ابوالحسن اشعري محمد 121

 سه هزار و دويست و نود و چهار 90927 عباسعلي بابائي فرد اسماعيل 122

 هفتاد و يكسه هزار و دويست و  90946 مرتضي طهماسبي فرامرز 123

 سه هزار و دويست و پنجاه و هشت ,9097 عليرضا جعفري كاشاني عباس 124

 سه هزار و دويست و بيست و چهار 90997 غالم حسن صمدي حسين 125



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 سه هزار و يكصد و هشتاد و چهار 906,7 محمود چهرقاني محمد 126

 سه هزار و يكصد و سي و چهار 90697 رضا چالوك مصطفي 127

 سه هزار و يكصد و شش 906,1 غريب رضا زند وحيد 128

 سه هزار و نود و چهار 90,27 حسن باقري قمي عليرضا 129

 سه هزار و هشتاد و سه 9,,90 عباس وصالي جمشيد علي 131

 دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت 90244 رضا سركارراه زهرا 131

 و نه دو هزار و هشتصد و نود 90,22 علي رموزي منيره 132

 دو هزار و هشتصد و نود و چهار 90,27 علي اكبر صفري زهرا 133

 دو هزار و هشتصد و هشتاد و هفت 4,,90 مقصود سياحت اسفندياري عباس 134

 دو هزار و هشتصد و هشتاد و پنج 7,,90 اسمعيل پويامنش احمد 135

 دو هزار و هشتصد و پنجاه و يك 90,76 حسينعلي صفرپور هادي 136

 دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ,90,7 قاسم شوندي ميثم 137

 دو هزار و هشتصد و چهل ,90,7 عباس جباري محمدرضا 138

 دو هزار و هشتصد و سي و پنج 90,97 ابوالقاسم ايراني حسين 139

 دو هزار و هشتصد و پنج 7,,90 امان اله تقي لو مهدي 141

 و هفتصد و هفتاددو هزار  ,9044 عبداله نوري محسن 141

 دو هزار و هفتصد و پنجاه و چهار 90477 ابراهيم پورصادق فرشته 142

 دو هزار و هفتصد و چهل و هشت ,9047 علي محلوجي راد منصوره 143

 دو هزار و هفتصد و چهل ,9047 علي اكب احمدي مهدي 144

 دو هزار و هفتصد و بيست و هفت 90494 حمداهلل شوندي احمد 145

 دو هزار و هفتصد و شش 904,1 رضا قنبري علي 146

 دو هزار و ششصد و هفتاد و هفت 90144 داوود ياموال يداله 147



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 دو هزار و ششصد و هفتاد و يك 90146 ميرغفار يوسفي سيدهادي 148

 دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج 90177 محمد علي معرفي ابوالفضل 149

 دو هزار و ششصد و بيست و هفت 90194 وهاب مهديلوشيخ احمدلو رويا 151

 دو هزار و ششصد و سيزده 90169 حسينعلي صادق محمدجواد 151

 دو هزار و ششصد و دو 901,9 رضا پناه عباس 152

 دو هزار و پانصد و هفتاد ,9074 سيد حسين ميرقيصري سيدمرتضي 153

 شصت و سه دو هزار و پانصد و 90719 سيدمحمد اعالئي سيداحمدعلي 154

 دو هزار و پانصد و پنجاه ,9077 ابراهيم رمضاني روح اله 155

 دو هزار و پانصد و چهل و هشت ,9077 غالمحسين پورفخاري علي اكبر 156

 دو هزار و پانصد و بيست و دو 90799 رضا كربالئي علي فردوئي اسماعيل 157

 بيست و دو دو هزار و پانصد و 90799 علي اكبر هادئي نورالدين 158

 دو هزار و پانصد و نه 907,2 غالمحسين سربازحسيني علي اكبر 159

 دو هزار و چهارصد و شصت و شش 90711 محمدعلي زماني هاشم 161

 دو هزار و چهارصد و پنجاه و چهار 90777 رضا شعباني محسن 161

 چهاردو هزار و چهارصد و چهل و  90777 غالمعلي عباسي فردوئي حميدرضا 162

 دو هزار و چهارصد و چهل ,9077 احمد عطارد حمزه 163

 دو هزار و چهارصد و نوزده 90762 ايپكعلي مختاري رضا 164

 دو هزار و چهارصد و شانزده 90761 علي قنبري بهروز 165

 دو هزار و چهارصد و يك 907,6 محمدعلي جعفري كافي آباد حميدرضا 166

 دو هزار و سيصد و هشتاد و پنج 909,7 رحمان حسين پور بيت اله 167

 دو هزار و سيصد و هفتاد و سه 90949 باقر حاج عيني يوسف 168

 دو هزار و سيصد و پنجاه و پنج 90977 علي زمان محمدزاده محمدصادق 169



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 دو هزار و سيصد و پنجاه و يك 90976 اكبر زارع عباس 171

 دويست و هشتاد و سهدو هزار و  909,9 عباس پورزماني رضا 171

 دو هزار و دويست و شصت و پنج 90917 سيد رضا خوشرو سيدابراهيم 172

 دو هزار و دويست و شصت و دو 90919 حسين زنديه عباس 173

 دو هزار و دويست و پنجاه و چهار 90977 علي جان عباسي علي 174

 دو هزار و دويست و سي و چهار 90997 محمد هفتاني فاطمه 175

 دو هزار و دويست و هفده 90964 حسين احمدي علي 176

 دو هزار و دويست و ده ,9096 ذبيح اله افشار مجيد 177

 دو هزار و دويست و يك 909,6 غضنفر زلفي گل مهدي 178

 دو هزار و يكصد و هفتاد و هفت 90644 محمدتقي جندقيان سعيد 179

 يكصد و شصت و چهاردو هزار و  90617 ابوالقاسم كريمي محمد 181

 دو هزار و يكصد و چهل و نه 90672 محمدعلي خوش لهجه مفرد عاطفه 181
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 هفتصد و هشتاد ,,4 احمد ميهن دوست ابوالفضل 387

 هفتصد و هفتاد و هشت ,44 علي گلبهار حميدرضا 388

 هفتاد و هشتهفتصد و  ,44 عبدالرزاق مهدي نيا محمدرضا 389



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 هفتصد و هفتاد و پنج 447 مرتضي ابراهيمي عيسي 391

 هفتصد و هفتاد و سه 449 علي مختاري مجيد 391

 هفتصد و هفتاد و دو 449 غالمرضا حيدري حميد 392

 هفتصد و پنجاه و نه 472 مهدي مالزاده سردرودي محمدرضا 393

 هشتهفتصد و پنجاه و  ,47 غالمعباس طاهري مجيد 394

 هفتصد و پنجاه و هشت ,47 محمد حسين قاضي محمدرضا 395

 هفتصد و پنجاه و هفت 474 حسين نظري راد رضا 396

 هفتصد و پنجاه و يك 476 اصغر سيفي كاشاني رضا 397

 هفتصد و چهل و هفت 474 ناصرالدين فالح احمد 398

 هفتصد و چهل و هفت 474 سيد صالح حسيني سيدعبدالحميد 399

 هفتصد و سي و سه 499 نعمت اله طاهري ابوالفضل 411

 هفتصد و بيست ,49 محمدعلي اكبري محمدمهدي 411

 هفتصد و نوزده 462 سيداحمد موسي كاظمي سيدمصطفي 412

 هفتصد و چهارده 467 احد شهسواري مصطفي 413

 هفتصد و ده ,46 علي مرتضي شاكرنژاد محمد 414

 هفتصد و نه 4,2 ابوطالب حسيني محمدمهدي 415

 هفتصد و نه 4,2 عابدين بياتي ناصر 416

 هفتصد و هشت ,,4 علي اسماعيل پور مهدي 417

 هفتصد و چهار 4,7 سيد تيمور موسوي سيدرفيع 418

 هفتصد ,,4 سيدمحمود ضياءفيروزآبادي سيدعامر 419

 ششصد و نود و نه 122 سيديداله خان اقلي سيدامير 411

 ششصد و نود و پنج 127 عبدالحسين حيدري اميرعلي 411



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 ششصد و هشتاد و نه 1,2 محمود نبي زاده ابوالفضل 412

 ششصد و هفتاد و دو 149 حسن واليتي فر مجيد 413

 ششصد و شصت و سه 119 محمدآقا مختاري قاسم 414

 ششصد و چهل و هشت ,17 عزيز اله جوكار محمدجواد 415

 ششصد و چهل و هفت 174 فرزندعلي اماني فرد علي 416

 ششصد و بيست و نه 192 محمد زينلي احمد 417

 ششصد و بيست و نه 192 محمد افراد محسن 418

 ششصد و هجده ,16 محمد جمالي كاردان نژاد احمد 419

 ششصد و نه 1,2 علي اكبري آثار روح اله 421

 ششصد و چهار 1,7 ابراهيم بنائي آرباطان محمدرضا 421

 ششصد و دو 1,9 قيه حسين عيسي لو علي اصغر 422

 ششصد و يك 1,6 محمد اماميان منوچهر 423

 ششصد ,,1 مهدي مالمير عصمت 424

 پانصد و نود و نه 722 جواد غفاري راد عباس 425

 پانصد و هشتاد ,,7 تقي ندرلو محمدرضا 426

 پانصد و هفتاد و هشت ,74 يوسفعلي محمدي حسينعلي 427

 پانصد و هفتاد و شش 741 محمد فرقانيها احسان 428

 پانصد و هفتاد و سه 749 سيدحسين ميركرسوي پروين سادات 429

 پانصد و هفتاد و سه 749 عبداله خويني محمدعلي 431

 پانصد و هفتاد و دو 749 هادي قاسمي مسعود 431

 پانصد و شصت و شش 711 بهارعلي روزبه اميرعباس 432

 پانصد و شصت و يك 716 جعفر مباشرحاجي اباد اميرهوشنگ 433



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 پانصد و شصت و يك 716 قاسم قاسميان محمدحسن 434

 پانصد و پنجاه و هفت 774 غالمحسين شفيعي مفردرهقي ابوالفضل 435

 پانصد و پنجاه و پنج 777 حاتم آقازاده اشلق كندي وحيد 436

 پانصد و پنجاه و يك 776 عباسعلي مرتضوي نيا محمدرضا 437

 پانصد و چهل و نه 772 اكبر علي پور محمدحسن 438

 پانصد و سي و نه 792 يوسفعلي باغبانباشي محمدرضا 439

 پانصد و سي و سه 799 حسين محمدي نويسي حسن 441

 پانصد و بيست و نه 792 رضا كبيري حرمي مهدي 441

 پانصد و بيست و هشت ,79 سيدمحمدمحمود فقيه سبزواري سمانه سادات 442

 پانصد و بيست و دو 799 علي سلگي حسن 443

 پانصد و نوزده 762 سيدابراهيم حسيني سيدبهاءالدين 444

 پانصد و شش 7,1 صدقعلي ايماني مهدي 445

 پانصد و دو 7,9 غبادعلي مطيع علي 446

 چهارصد و نود و هفت 724 محمدعلي جباربيكي محسن 447

 چهارصد و هشتاد و نه 7,2 عزيز آقائي قازان اعلي معصومه 448

 چهارصد و هفتاد و پنج 747 محمد حسن حيدري حميدرضا 449

 چهارصد و هفتاد و سه 749 محمدحسن رضواني تبار محمد 451

 چهارصد و شصت و چهار 717 غالمعلي قديريان صفرعلي 451

 چهارصد و پنجاه و پنج 777 احمد علي بلندي اسمعيل 452

 چهارصد و پنجاه و چهار 777 عبدالرحمان انصاري روح اله 453

 چهارصد و چهل و هفت 774 حسن مبادي محمد 454

 چهارصد و چهل و چهار 777 علي افتخاري صدرالدين 455



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 چهارصد و سي و چهار 797 احمد رفيعي مرتضي 456

 چهارصد و سي و سه 799 علي ساالري هويدا حسين 457

 چهارصد و نوزده 762 علي علي زاده حب زكيه 458

 چهارصد و هجده ,76 محمدمهدي مثبت محمدجواد 459

 چهارصد و شانزده 761 ايوب فراواني محمدمهدي 461

 چهارصد و پانزده 767 رضا استادي مقدم كاظم 461

 چهارصد و سيزده 769 اكبر عباسي محمدتقي 462

 هفتسيصد و هشتاد و  9,4 حسين فيروزي علي 463

 سيصد و هشتاد و دو 9,9 محمد استاديان خاني محمدحسين 464

 سيصد و هفتاد و يك 946 ولي اله تاخته مهدي 465

 سيصد و هفتاد ,94 سچم رسولي كيا اميرحسين 466

 سيصد و پنجاه و نه 972 اكبر كياني قمي حميدرضا 467

 هفتسيصد و پنجاه و  974 سيد رحمت اهلل رحماني سيدمجتبي 468

 سيصد و پنجاه و يك 976 زيادعلي چهرآزاد رضا 469

 سيصد و سي و پنج 997 محمود شالفروش مجيد 471

 سيصد و سي و سه 999 عبدالكريم جاذبي علي 471

 سيصد و بيست و نه 992 عبدعلي توتيان كامران 472

 سيصد و بيست و شش 991 احمد اجرائي حسين 473

 سيصد و بيست و پنج 997 احمد نجات بخش اصفهاني علي 474

 سيصد و بيست و چهار 997 رضا زينلي جان آبادي صديقه 475

 سيصد و بيست و سه 999 كاظم شيريزداني ميرزامحمد 476

 سيصد و چهارده 967 محمدهاشم كنجوري محمدعلي 477



حروفتعداد رای به  تعداد رای نام پدر نام خانوادگي نام ردیف  

 سيصد و نه 9,2 منصور سبزي ملكي محمدرضا 478

 پنج سيصد و 9,7 سليمان رحيمي منصور 479

 دويست و نود و هشت ,92 عليرضا بيگي حجت اله 481

 دويست و هشتاد و دو 9,9 مهدي بنيادي عارف 481

 دويست و هفتاد ,94 محمد قاسمي نصر براتعلي 482

 دويست و شصت و يك 916 علي اصغر زارعي كچوسنگي محمدحسين 483

 دويست و شصت ,91 قديرعلي درزي رامندي مهدي 484

 دويست و پنجاه و شش 971 محمد محمدبيگي علي 485

 دويست و پنجاه و پنج 977 محمد علي حب علي زاده علي 486

 دويست و چهل و هفت 974 عبداله حسن زاده مشكاني محمدجواد 487

 دويست و چهل و پنج 977 رحيم دادستان محمد 488

 دويست و چهل و سه 979 حسين ضابطان اميررضا 489

 دويست ,,9 علي فعلي يوسف 491

 يكصد و هشتاد و دو 6,9 بايرامقلي اصغري تكدام فرامرز 491

 يكصد و شصت ,61 محمدرضا تنهائي مهدي 492

 يكصد و پنجاه و نه 672 هوشنگ حبيب زاده حسنعلي 493

 يكصد و سي و دو 699 اسماعيل دستار ميثم 494

آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسالمي   ,4اسالمي كشور و ماده قانالون انتخابات شوراهاي   79ايالنك در اجراي ماده 
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