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مسیر شما : مجلس شورای اسالمی  ›  نمایندگان  ›  علی محمد بشارتی جھرمی

1 ›  علی محمد بشارتی جهرمی

(جهرم)

2 ›  محمدصادق حائري شیرازي

(شیراز)

3 ›  سیدجعفر حجت کشفی

(استهبان / نی ریز)

4 ›  علی اکبر رضوانی

(فیروزآباد)

5 ›  سیدابوفاضل رضوي

(سپیدان)

6 ›  سیدصباح زنگنه

(شیراز)

7 ›  محمدامین سازگارنژاد

(سروستان)

8 ›  عبدالکریم شرعی

(داراب)

9 ›  رجبعلی طاهري

(کازرون)

10 ›  مهدي نصیري الري

(الرستان)

11 ›  سیدعطاءاهللا مهاجرانی

(شیراز)

12 ›  حسین کرمانی
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اول، "دوره  نما�ندگان  فهرست  این بخش  گرامی، در  کاربر 

حوزه انتخابیه فارس" نما�ش داده شده است.

نمایندگان ح. ا. "فارس" علی محمد بشارتی جهرمی

نام پدر : فضل اهللا

سال تولد : 1323

محل تولد : جهرم

حوزه انتخابیه : فارس (جهرم)

تعداد آراء : 42,590 درصد آراء : 87.20

اول

↑بازگشت به باالکاربرانمجلس شوراي اسالمیسـامانه قوانینمرکز پژوهش ها

خروجی آر اس اس
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