تبضيد اوتشبض1393/09/26 :

شمبضٌ ضيظوبمٍ20327 :

شمبضٌ وبمٍ ازاضٌ ثجت12/34933 :

شمبضٌ صفحٍ ضيظوبمٍ شُطستبن56 :
تُطان48 :

تبضيد وبمٍ ازاضٌ ثجت1393/8/7 :

آگهي ثبت اوتخابات اوجمه صىفي کارفرمايي مهىدسان مشاير طراح ي واظر ساختمان استان خًزستان
ثٍ استىبز مبزٌ  131قبوًن كبض ي آييه وبمٍ َبي مصًة َيئت يظيطان ي ثٍ مًجت صًضتجلسٍ َبي مًضخ  93/7/17مجمع عمًمي ي 93/7/23
َيئت مسيطٌ ي سبيط مساضک تسليمي اسبمي ي سمت َطيک اظ اعضبي اصلي ي علي الجسل َيئت مسيطٌ اوجمه كٍ اظ تبضيد  93/7/17ثٍ مست سٍ
سبل ي ثبظضسبن كٍ اظ تبضيد يبز شسٌ ثٍ مست يكسبل اوتربة شسٌ اوس ثٍ شطح ظيط ميجبشس:
1ـ سيس محمس كبظم كبشفي پًض زظفًلي ـ ضئيس َيئت مسيطٌ
2ـ كيًان ثبثبزي ـ وبيت ضئيس
3ـ مُطان َسايتي ـ ذعاوٍ زاض
4ـ ايطج وقبش ـ زثيط
5ـ وبصط َاللي جًال ،فطَىگ كطمي ي محمس ضضب سطيضيبن ـ سبيط اعضبء اصلي
6ـ َبزي ضضب وژاز ،عجسالطضب شطيفي ي اسمبعيل وساف ـ اعضب علي الجسل َيئت مسيطٌ
7ـ غالمطضب ثبثت ي سيس مصطفي شيد االسالمي ـ ثبظضس اصلي
8ـ محمس علي ضضب ظازٌ ذجبظي ـ ثبظضس علي الجسل
ضمىبً ثطاثط مفبز اسبسىبمٍ اوجمه كليٍ اسىبز ي ايضاق مبلي ثُبزاض ي تعُسآيض ثب امضبي ضئيس يب زثيط ثٍ اتفبق ذعاوٍ زاض ي ممًُض ثٍ مُط اوجمه معتجط
ذًاَس ثًز.
شمبضٌ پيگيطي 1894986 :
ليىک آگُي زض سبيت ضيظوبمٍ ضسمي:

مسيطكل تعبين ،كبض ي ضفبٌ اجتمبعي استبن ذًظستبن
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1739285

صفحٍ  1اظ 1
ايه ضيظوبمٍ ثصًضت الكتطيويكي ي زض قبلت فبيل  PDFتًليس ي مىتشط شسٌ است .ثطاي اطميىبن اظ اعتجبض ي صحت امضبء زيجيتبل ي وسرٍ چبپي ثٍ وشبوي مىسضج زض اوتُبي آگُي
مطاجعٍ ومبييس

ضفع مسئًليت
مطبلت آگُي َبي مىتشط شسٌ زض ضيظوبمٍ ضسمي ثطاسبس چطذٍ مشرصي كٍ اظ
تقسيم مفبز آن اظ سًي شيىفع قبوًوي ثٍ ازاضات ثجت (شطكتُب) زض تُطان ي
شُطستبوُب آغبظ ي پس اظ جطي تشطيفبت مطثًطٍ ثٍ صًضت آگُي تسليم ضيظوبمٍ
ضسمي كشًض ثطاي اوتشبض مي گطزز ،پيطيي مي ومبيس .لُصا ايه مطجع َيچگًوٍ

زذبلتي زض مفبز ي مىسضجبت آگُي َبي معثًض وساشتٍ ي وساضز.

