
حوزه انتخابیه:    اصفهان                   امضا:                    (ادامه در پشت همين صفحه) نماينده تذکر دهنده: حسین میرزائی   

جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی 
رئیس جمهور/ وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

     باسالم واحترام، در اجراي ماده (۲۰۶) آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي متن تذكركتبي فوق براي 
صدور دستور پيگيري و اقدام الزم ارسال ميگردد. مستدعي است نتيجه اقدامات به نماينده/ نمايندگان 

محترم تذكر دهنده منعكس شود.     
                                     هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

رونـوشـت :
      -  نماينده / نمايندگان محترم تذكردهنده

      -  معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي
-  معاونت امور مجلس رئيس جمهور

-  معاونت امور مجلس وزارتخانه ذيربط

اسامی سایر تذکردهندگان در جدول پشت همین صفحه درج شود

شماره: 

تاريخ:

پيوست:

هیئت رئیسه محترم
خواهشمند است برابر ماده (۲۰۶) آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، تذكر زير را ابالغ و خالصه آنرا در 

جلسه علني مجلس قرائت فرماييد.
مخاطب:

محمد مهدی اسماعیلی - وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

خالصه تذكر: 
لزوم ایجاد تمهیدات الزم جهت تشکیل سازمان صنفی رسانه ای به منظور سامان دهی امور فعاالن محترم رسانه ای

شرح تذكر:

جناب آقای اسماعیلی 

سالم علیکم و رحمت الله 

به منظور سامان دهی امور فعاالن عزیز رسانه ای ، مقتضی است تمهیدات الزم جهت تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه ای صورت پذیرد 

   
شماره تذکر: ۲۳۲۳۹۲۵

تاریخ قرائت در صحن: 

لطفاً در كادر زير چيزي ننويسيد.



فهرست اسامی نمایندگان تذكر دهنده (ادامه)
حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی  ردیف حوزه انتخابیه نام و نام خانوادگی ردیف

دامغان علی اکبر علیزاده برمی ۲۰ خرمشهر سیدلفته احمدنژاد  ۲

همدان و فامنین
احمدحسین فالحی 

همدان
۲۱ کنگان، دیر، جم و عسلویه موسی احمدی  ۳

ایالم، ایوان، چرداول، سیروان، 
ملکشاهی، مهران، هلیالن و 

چوار
سارا فالحی ایالم ۲۲ قروه و دهگالن پرویز اوسطی  ۴

شیراز و زرقان جعفر قادری ۲۳ مشهد و کالت نصراله پژمانفر  ۵
اراک، کمیجان و خنداب علی اکبر کریمی ۲۴ رفسنجان و انار حسین جاللی  ۶
سبزوار، جفتای، جوین، 

خوشاب، داورزن و ششتمد
بهروز محبی نجم آبادی ۲۵ بوشهر، گناوه و دیلم عبدالکریم جمیری  ۷

اهر و هریس
احمد محرم زاده 

یخفروزان
۲۶ شاهین شهر و میمه و برخوار

حسینعلی حاجی 
دلیگانی 

۸

فریدن، چادگان، فریدونشهر و 
بویین ومیاندشت

حسین محمدصالحی 
دارانی

۲۷ بوکان انور حبیب زاده بوکانی  ۹

مهاباد جالل محمودزاده ۲۸
خاش، میر جاوه و بخشهای 

نصرت آباد و کورین
اسماعیل حسین زهی  ۱۰

المرد و مهر سیدموسی موسوی ۲۹ خدابنده سیدالبرز حسینی  ۱۱

تفت و میبد
سیدجلیل میرمحمدی 

میبدی
۳۰ شهریار، قدس و مالرد حسین حق وردی  ۱۲

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدمحمود نبویان ۳۱
ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، 
فنوج و بخشهای بنت، الشار، 

آهوران و آشار
عبدالناصر درخشان  ۱۳

فردوس، سرایان، طبس و 
بشرویه

مجید نصیرائی ۳۲ شبستر جعفر راستی  ۱۴

تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس

سیدعلی یزدی خواه ۳۳ مشهد و کالت فاطمه رحمانی  ۱۵

بیجار علیرضا زندیان ۳۴ سقز و بانه بهزاد رحیمی  ۱۶

کرج، اشتهارد و فردیس علیرضا عباسی ۳۵
تهران، ری، شمیرانات، 

اسالمشهر و پردیس
مجتبی رضاخواه  ۱۷

دهلران بهزاد علیزاده دهلران ۳۶ دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی ۱۸
گچساران و باشت سید ناصر حسینی پور ۳۷ اسدآباد کیومرث سرمدی واله ۱۹




