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 تجدید نظر -نمایندگان محترم شهرستان همدان

 

 

 

 

 هیئت بدوی -محترم شهرستان همداننمایندگان 

 

 

 

 

 هیئت بدوی -مالیر شهرستان محترم مایندگانن

 

 

 بدویهیئت  -و اللجین نماینده محترم شهرستان بهار

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83100188990 عضو اصلی  -کمال زارعی مروججناب آقای  1

 83109181188 عضو جانشین اللجین -ابراهیم علی پناهی جناب آقای  2

 83109120890 عضو جانشین بهار -خشایار میش مست هراتیجناب آقای  9

 

 هیئت بدوی -نماینده محترم شهرستان اسدآباد

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83100111932 عضو اصلی -شریفی مهدیجناب آقای  1

 83121921318 عضو جانشین -محمد تقی محمودیجناب آقای  2

 

 

 شماره تماس شعبه  نام و نام خانوادگی  ردیف

 83101119292 تجدید نظر علی اکبر فالحجناب آقای  1

 83100890888 تجدید نظر محمد جواد سفیدابیجناب آقای  2

 شماره تماس شعبه  نام و نام خانوادگی  ردیف

 83109101928 عضو اصلی -شعبه یک محمدرضا مددیانجناب آقای  1

 83101118988 عضو جانشین -شعبه یک محمدرضا جعفریجناب آقای  8

 83109188813 عضو اصلی -شعبه دو حسین معصومیجناب آقای  0

 83101110183 عضو جانشین -شعبه دو علی مسعود میدانچیجناب آقای  1

 83101119811 شعبه سه اعظم بهمنیسرکار خانم  9

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83101110800 عضو اصلی -حسن بهرامیجناب آقای  1

 83100011093 عضو جانشین -سید ابراهیم میرسنجریجناب آقای  2



 هیئت بدوی -شهرستان  نهاوند محترم نماینده

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83109028910 عضو اصلی -حسینعلی خزائیجناب آقای  1

 83109020231 عضو جانشین -کاویار حسن مصطفیجناب آقای  2

 

 هیئت بدوی -شهرستان تویسرکان محترم نماینده

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83109892282 عضو اصلی -کمیل جلیلوندجناب آقای  1

 83100018101 عضو جانشین -قمریعبداهلل جناب آقای  2

 

 هیئت بدوی -شهرستان کبودراهنگ محترم نماینده

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83100890888 اصلیعضو  -محمد الماسیجناب آقای  1

 83129191090 عضو جانشین -حامد طهماسبیجناب آقای  2

 

 هیئت بدوی -شهرستان رزن محترم نماینده

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 83100110090 عضو اصلی - صنعتی علیرضا جناب آقای  1

 83101119900 عضو جانشین  -ایرج جعفریجناب آقای  2

 


