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رأي1066دارايابوالقاسمپدرنامكسککىسروريجعفرآقاي-202

رأي1065داراياكبرعليپدرناموحيدصابريداودآقاي-203

رأي1056دارايغالمرضاپدرنامرحمتىهاديآقاي-204

رأي1012دارايحسينپدرنامابوالفضليانرضاآقاي-205

رأي1005دارايحسينپدرناماشتريكلباسىجوادآقاي-206

رأي999داراياكبرعليپدرناممحمديمحمدعلىآقاي-207

رأي989دارايابوالقاسمپدرنامزركمىاصغرعلىآقاي-208

رأي972دارايحسنپدرناممهرپورمرتضىآقاي-209

رأي959دارايحسنپدرنامخورسنداكبرزادههاديآقاي-210

رأي952دارايجوادپدرنامتيموريبراتىحسينآقاي-211

رأي944دارايرضاپدرنامزادهعسکريجوادآقاي-212

رأي926دارايسيدحسينپدرنامميرانوريسيدمهديآقاي-213

رأي918دارايرجبعلىپدرنامچىانطيقهرضاآقاي-214

رأي913دارايعليشانپدرنامبردرمقدمقديمىمهديآقاي-215

رأي912دارايمحمدبيکپدرنامبلقورشائينعليرضاآقاي-216

رأي907دارايالهنبيپدرنامپورشوبزارعشکراللهآقاي-217

رأي897دارايرستمپدرنامقاسمىمحمدعلىآقاي-218



رأي872دارايغالمرضاپدرنامارغيانىبهروزآقاي-219

رأي872داراياحمدپدرنامطوسىرئوفعلىآقاي-220

رأي861دارايمحمدپدرنامحافظىمحمدجوادآقاي-221

رأي861داراياللهنعمتپدرنامبکاولىحيدريمحمدهاديآقاي-222

رأي852دارايمحمدهاديپدرناممحمديانمحمديوسفآقاي-223

رأي836دارايجاللپدرنامفيضسيداسعدآقاي-224

رأي836دارايحسينپدرنامغفاريمحمدآقاي-225

رأي829دارايمحمدعليپدرناممحبوبدارابىحسينآقاي-226

رأي824دارايابراهيمپدرنامميرصمدآقاي-227

رأي818دارايمحمدرضاپدرنامترابىفضائلىعلىآقاي-228

رأي815داراياكبرپدرنامزادهعظيمعلىآقاي-229

رأي795دارايحميدرضاپدرنامخاندانىكالنتريعلىآقاي-230

رأي788دارايغالمحسينپدرناممشهدصرافانجاويديهاديآقاي-231

رأي771داراياصغرپدرنامكياسلطانىعباسعلىآقاي-232

رأي746دارايحسنمحمدپدرنامخيبريسليمانىحميدهخانم-233

رأي746دارايهاديپدرنامعرفانيانمهديآقاي-234

رأي741داراييحييپدرنامرادعظيمىاحسانآقاي-235

رأي705داراياحمدپدرنامحيدرزادهغالمحسينآقاي-236

رأي693دارايحسنپدرنامثانىابراهيمىعمادآقاي-237



رأي679دارايابراهيمپدرنامزادهرجبمحمودآقاي-238

رأي669دارايعلىپدرنامديندارحسينآقاي-239

رأي657دارايحسينپدرنامپژوهدانشالهروحآقاي-240

رأي654دارايالهذبيحپدرنامنياقلىمصطفىآقاي-241

رأي642دارايغالمعليپدرنامزادهنايبسجادآقاي-242

رأي637دارايامراللهپدرنامدارتيشهجالليانمحسنآقاي-243

رأي632دارايعليپدرنامشهرينصيريمهديآقاي-244

رأي619دارايعليپدرنامابوذرينوريمحمدحسنآقاي-245

رأي615دارايموسيپدرناممودپارسىمرتضىآقاي-246

رأي611داراياسماعيلپدرنامرودسريغروياميرحسينآقاي-247

رأي596دارايابراهيمپدرنامبيلنديشايستهرضاآقاي-248

رأي583دارايمحسنپدرنامطباخشايستهابوالفضلآقاي-249

رأي581دارايمحمدگلپدرنامپورغالماحمدآقاي-250

رأي568دارايحسنپدرنامزرقىايرانخانم-251

رأي546دارايمحمدرضاپدرنامرابعىحميدآقاي-252

رأي538دارايمحمدعليپدرناميزديقيمىصادقآقاي-253

رأي519دارايحسنپدرنامفردرئوفىمحمدعلىآقاي-254

رأي518دارايحسنپدرنامدوردهجعفريحسينآقاي-255

رأي503دارايرسولپدرنامامندانىشفقىحميدرضاآقاي-256



رأي503دارايابراهيمپدرنامنقندرمطيعىحسينآقاي-257

رأي443دارايمحمودپدرنامعراقيانسيروسآقاي-258

رأي434داراييحييپدرنامچريمقدمرمضانىايوبآقاي-259

رأي432دارايروشنپدرنامزوارمزادهابوالحسنهاديآقاي-260

رأي429دارايعبدالرحمنپدرنامويرانىذاكريمحمدآقاي-261

رأي389دارايالهبراتپدرنامدالورنقابىمحمدآقاي-262

رأي368دارايحسينپدرناممفردايزديدوستشهاكبرعلىآقاي-263

رأي347دارايجوادپدرنامقنادباقرياناحسانآقاي-264

رأي341دارايحبيبپدرنامشادينهظفريعباسآقاي-265

رأي322داراياحمدپدرنامشکيبنصيريانمحمدمصطفىآقاي-266

رأي314دارايعليپدرنامزنوزيانشفافىمسعودآقاي-267

رأي306دارايمهرعلىپدرنامشيادهىزارعيوسفآقاي-268

رأي293دارايحسينپدرنامفرحدوستمحمدصادقآقاي-269

رأي290داراينصراللهپدرنامبروانلوحامدياسمعيلآقاي-270

رأي249دارايحسينپدرنامشيرازيغفاريانرضاحبيبآقاي-271

رأي248دارايعلىادينهپدرنامدهنوخوشمحمدحسينآقاي-272

رأي221دارايمحمدمهديپدرنامعميدمطلقمحمدهاديآقاي-273

رأي214دارايعلىپدرنامورزنهباقريعبداللهآقاي-274

دومدتبهآگهياينانتشارتاريخازاسالميشورايمجلسانتخاباتقانون68مادهاجرايدراينک.باشندمي

.باشدميآمادهشکاياتقبولبرايمشهدشهرستانفرمانداريمحلدرانتخابيهحوزهمركزاجراييهيأتروز



شکايتانتخاباتبرگزارينحوهازكهكسانيمذكورماده3و1،2هايتبصرهاستنادبهضمندر

نيزنگهبانشورايدبيرخانهبهراخودمستندشکايتاخذرأيتاريخازروزهفتظرفتوانندمي،باشندداشته

نام،نامشـاملشاكـيانياشاكـيمشـخصاتكهبـودخواهـندرسيـدگيقابلشکايـاتيودارندتـسليم

داشتهراشاكيامضاياصلو)تلفنداشتنصورتدر(تلفنشماره،كاملنشاني،شغل،پدرنام،خانوادگي

.باشد

داشتهافتراعنوانشاكيعملونمايدمتهمراكسيمدرکودليلبدونشاكيكهصورتيدرچنينهم
.استپيگيريوتعقيبقابلباشد

سيدمحمدرضا هاشمي فرماندار شهرستان مشهد
مركز حوزه انتخابيه مشهد و کالت


