
 شورای اسالمی  دیدار با نمایندگان مجلس

ف 
دی

ر
 

  مالحظات  تاریخ مالقات  استان یا شهرستان   مجلس نماینده  نام کانون 

  17/5/98 هرمزگان دکترهاشمی تختی  بندر عباس  1

  17/5/98 )آذربایجان شرقی ( بناب دکتر اعزازی مراغه  2

  24/5/98 )آذربایجان غربی ( مراغه دکتر جلیلی مراغه 3

  24/5/98 )آذربایجان شرقی (ملکان  یدکتر حاج سلمان خداد مراغه 4

  16/4/98 اصفهان دکتر حسینعلی  حاجی الیگانی  شاهین شهر  5

و مهندس قاضی پور  –آقایان دکتربهادری  ارومیه  6

 حضرت پور 

  13/6/98 آذربایجان غربی 

  17/6/98 کردستان  مهندس سید حسین علوی  سنندج 7

  24/6/98 قزوین  روح اله بابایی  –خانم حمیده زرآبادی  قزوین 8

  23/6/98 ایالم دکتر سالم امینی  ایالم  9

  11/7/98 سمنان دکتر همتی   سمنان 10

  17/6/98 گیالن دکتر کوچکی نژاد  رشت 11

  20/6/98و25/6/98 خراسان شمالی  دکتر عزیزی و دکتر قربانی  بجنورد  12

  26/6/98 قم  احمد امیر آبادی دکتر  قم 13

  26/6/98 بوشهر  ی رحاج آقای خد بوشهر  14

  24/6/98 شیراز  مهندس مسعود رضایی  شیراز  15

  25/6/98 قزوین و آبیک دکتر داود محمدی  قزوین  16

  24/6/98 تربت حیدریه  دکتر سعید باستانی  تربت حیدریه 17

  25/6/98 خواف  دکتر نگهبان  خواف  18

  25/6/98 درگز  مهندس عبداله حاتمیان  درگز 19

  25/6/98 همدان  خجسته بهرام نیاولطفی  –آقایان:حاج بابایی  همدان  20

  26/6/98 اراک  دکتر کریمی  اراک 21

  28/6/98 سوادکوه  –قائم شهر و جویابر  جناب عبداله رضیان  ساری  22

  21/6/98 خوی و چایپاره  دکتر میر تقی کبیری  خوی  23

  23/6/98 کرمانشاه  دکتر سید قاسم جاسمی  کرمانشاه  24

  27/6/98 بابلسر -فریدونکنار  آقای ولی اله نانوا کناری  ساری  25

  28/6/98 لردگان دکتر خالدی شهرکرد  26

  28/6/98 کوهرنگ و فارسان  دکتر خالدی  –دکتر کاظمی  شهرکرد  27

 



  

ف 
دی

ر
 

 مالحظات   تاریخ مالقات  استان یا شهرستان  نماینده مجلس   نام کانون 

  5/7/98 گرمسار  دکتر کاتب  گرمسار  28

  30/6/98 میاندورود –ساری  دکتر علی اصغر یوسف نژاد  ساری  29

  3/7/98 تایباد  دکتر جلیل رحیمی  تایباد  30

  3/7/98 کاشمر  دکتر بهروز بنیادی  کاشمر 31

  1/7/98 گناباد  دکتر بنایی  گناباد  32

  31/6/98 نیشابور  دکترگرمابی  نیشابور  33

  1/7/98 بندر عباس  دکتر احمد مرادی  بندر عباس  34

  4/7/98 شاهرود  سید حسن حسینی  شاهرود  35

  26/6/98 کرمان  دکتر محمد مهدی زاهدی  کرمان  36

  6/7/98 کرمان  دکتر محمد رضا پور ابراهیمی  کرمان  37

  12/7/98 سلماس  نام نماینده ذکر نشده  سلماس 38

  10/7/98 سپیدان آقای خادم  شیراز  39

  11/7/98 شیراز مهندس اکبری شیراز  39

  20/7/98 اردبیل مهندس صدیف بدری  اردبیل  40

  20/7/98 اردبیل  مهندس کریمی  اردبیل  41

  29/7/98 بیرجند  سید باقر عبادی  بیرجند 42

  25/7/98 فسا  دکتر محمد جمالی  فسا  43

 


