
 
 

  

 
 

 اهکرمانشاستانداری    

 فرمانداری کرمانشاه  

  

 بسمه تعالي
 25فرم شماره 

 

اسالمي شورای مجلس نمايندگي نامزدهای اسامي آگهي  

 و اسامي بدينوسيله آن ذيل هاي تبصره و اسالمي شوراي مجلس انتخابات قانون و اجرايي نامه آيين 63 ماده اجراي در 

  . دارد مي اعالم زير شرح به را انتخابيه حوزه اين اتيانتخاب نامزدهاي مشخصات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . داشت خواهد ادامه اخذرأي شروع از قبل ساعت 42 تا  و شود مي آغاز  42/11/1631 مورخ شنبه پنج روز از انتخاباتي تبليغات نمايد مي اضافه ضمناً

 

کرمانشاه انشهرست فرماندار رنجبر اله فضل   
کرمانشاه انتخابيه حوزه مرکز  

 کد نامزد مشهور به  نام پدر نام ونام خانوادگي رديف

 141  سعادت خانم ناهيد آزادی 1

 151  صيدقاسم آقای محمد امين احمد پور 5

 151  خسرو خانم سبا اربابي جم 3

 141  محمد آقای افشار اميری 4

 125 هوشنگ اميری اله حسين آقای عليرضا اميری 2

 121 دکتر اميني مريد علي آقای جهانبخش اميني 1

 121  قاسم آقای سعيد اميني فر 1

 111  محمد آقای ابراهيم بهرامي 1

 112  ولي پگاه آقای پوريا 1

 114  سيدعلي آقای سيد قاسم جاسمي 11

 112 مهندس جاويدان-آرش جاويدان عليرضا جاويدان آقای محمد 11

 515  کرمعلي آقای جمال جليلي 15

 111  جعفر آقای محمدرضا جهابخشي کرمانشاهي 13

 111  علي اکبر آقای اکبر چراغي چقاکبودی 14

 112  نورخدا آقای عباس چقازردی 12

 111  حسين چقاکبودی آقای کرم رضا 11

 511  فتاح آقای نادر حسن پور 11

 511  عليرضا آقای محسن حسين آبادی 11

 542  اسماعيل آقای ابوذر حيدرپناه 11

 541  ولي خانم فاطمه خاتمي فر 51

 521  علي آقای نريمان خليلي 51

 511 دميار-داميار-دامياد شريف آقای حجت اله دمياد 55

 514  سيدفريدون رحمتي آقای سيدفرشاد 53

 515 استادرشيدی-دکتر رشيدی نصرت اله رشيدی آقای محمد 54

 511 فرهادرضائيان عزيرعلي آقای فرهادعلي رضائيان چشمه کبودی 52

 511  قربانعلي خانم زينب رفيعي 51

 511  لطف اله آقای شبير زنگنه 51

 511 ستارزنگيشه ای-ستارزنگنه مهدی زنگنه تبار آقای ستار 51

 515  رضا آقای امير حسين زنگنه نژاد 51

 514  شريف وندخانم فاطمه سعد 31

 511  علي اکبر آقای محمدرضا سليماني 31

 511  حسن آقای رسول سياه کمری 35

 411  حاجي قربان آقای محمد شعباني 33

 

 کد نامزد مشهور به  نام پدر نام ونام خانوادگي رديف

 411  محمد خانم مليحه شعيری 34

 411  چراغعلي آقای عليرضا شهبازی 32

 451 حاج محمدرضا عباس خان آقای محمد شهبازی 31

 452  جهانبخش خانم سودابه شيرزادی گيالن 31

 451  شاهين آقای احمد صفری 31

 411  مظفر خانم شکوفه عزتي 31

 411 ابراهيم حاج-دکتر ابراهيم عزيزی-دکتر عزيزی-عزيزی قنبر آقای ابراهيم عزيزی 41

 411  محمد آقای هوشنگ فرجي 41

 411  کيومرث آقای مهدی فرهنگيان 45

 411  علي اکبر آقای رحيم قبادی  43

 414  حاجي آقای محسن قنبری 44

 211  عبدالحسين آقای حسن کرمي 42

 254 دکتر کريمي راد-سردار کرمي راد -دکترکرمي راد اسماعيل آقای محمد کرمي راد 41

 241  باقر آقای مظفرکماندار 41

 241 مهری کيوان پور خليل خانم مهرانگيز کيوان پور 41

 421  محمد قاسم آقای پيمان لطيفي 41

 215 دکتر سلمان-دکتر محمدی-حاج سلمان صيد محمد آقای سلمان محمدی بابازيدی 21

 212  شاه کرم آقای اله کرم محمدی منش 21

 211  نحس آقای پيمان مرادی 25

 211  علي خانم سميه مرادی 23

 214  نامخاص آقای ناصرمرادی بيلهوئي  24

 212 حاجي مصری-دکتر مصری علي آقای عبدالرضا مصری 22

 211  رسول آقای علي مغزرناسي 21

 211 مياندربندی جعفر آقای مرتضي موحدنيا 21

 211  يارحسين آقای مصطفي موشاخاني 21

 211  ابراهيم یآقای يحيي مهر 21

 151  علي رضا خانم حمديه نيازی شرفي 11

 151  همه خان آقای فرزاد والي 11

 151  اله مراد خانم ليال ياوری 15

 151  ميرآقا آقای علي يزداني 13
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