
 یمجاز یصنف کسب و کارها یکشور هیاتحاد رهیمذ أتیقهه؛ داوطلب ه ینیذحسیس ذحسامیس

 

 یه کشوریانتخابات اتحاد یبرگسار ییأت اجرایه هیاطالع

 یمجاز یصنف کسب و کارها یه کشوریره و بازرس اتحادیأت مذیدرخصوص انتخابات نوبت اول ه
 

ِ دارًذگاى پرٍاًِ ی( از کلی( قاًَى ًظام صٌف21( هادُ )7)هَضَع تبصرُ ) یِ کشَریاًتخابات اتحاد یل ٍ برگساریًحَُ تشک ییاجراًاهِ  يیی( آ14هادُ ) یدر اجرا
با در دست داشتي پرٍاًِ کسب  12ت یصبح لغا 10رأس ساعت  30/5/1396ذ در رٍز دٍشٌبِ هَرخ یآ یدعَت بعول ه یهجاز یکسب ٍ کارّا یکسب در رستِ صٌف

صٌف  یِ کشَریالبذل( اتحاد یٍ عل یي دٍ ًفر بازرس)اصلیرُ ّوچٌیات هذیالبذل ّ یٍ دٍ ًفر عل یاصل یي پٌج ًفر اعضاییهٌظَر تع هعتبر بِ ییارت شٌاساٍ ک
جاى یآرربا یّاىس ٍ در هراکس استایاباى گلریذاى شعاع، اٍل خی، هیاباى قائن هقام فراّاًی: تْراى، خیراى بِ ًشاًیدر تْراى بِ اتاق اصٌاف ا یهجاز یکسب ٍ کارّا

 ٌذ. یسد بِ سازهاى صٌعت، هعذى ٍ تجارت استاى هراجعِ ًوایفارس ٍ  - یخراساى رضَ  -اصفْاى -البرز -یجاى غربیآرربا -یشرق

 

 ب حرٍف الفبایرُ بِ ترتیات هذیت در ّیي عضَیداٍطلب یاساه

 ًام یًام خاًَادگ فیرد ًام یًام خاًَادگ فیرد

 یرهْدیداهیس یاصفْاً یطالقاً 18 درضایحو ال هْراعتد 1

 ریزّ بیط 19 رضا الفت ًسب 2

 یهرتض یهحود یعل 20 دجعفریس اًَار 3

 ایپَر یقٌبر 21 حاهد جَال 4

 هحود یکره 22 اکبر ي زادُیحس 5

 دیحو یهحود 23 د ارشدیس یٌیحس 6

 ابَالفضل نیقد یهحود 24 ًاصر فرد یٌیحس 7

 غالهرضا ًژاد یهصل 25 هٌصَر یحقاً 8

 دهحسيیس یهعصَه 26 یدهجتبیس یدریح 9

 الدیه یپَر کرهاً یهٌش 27 يیاه یخاک 10

 درضایحو یهَهٌ 28 يیداهیس درخشاى 11

 هحود یاحیه 29 يیهحودحس رفعت ًژاد 12

 ًاصر ایک ییرزایه 30 دحسامیس قِْ یٌیدحسیس 13

 فرشاد ل زادُیٍک 31 شْرام شاّکار 14

 ثنیه یبیًا 32 هحود جاعش 15

 يیهحودحس یًظر 33 عطااهلل یشعاع 16

 دهحودیس جِیعلَ یعیشف 17

 ب حرٍف الفبایي سوت بازرس بِ ترتیداٍطلب یاساه

 ًام یًام خاًَادگ فیرد

 یهصطف د ًژادیسع 1

 صادق یهحود 2

 رحوت اهلل ت طلب برٍهٌدیَّ 3

 

 اهاًت یذ علیس
 راىیًاى اس هرکس اصٌاف ٍ بازرگاییر

 ًظارت یات عالیر ّیٍ دب

 رٍابط عوَهی فرٍشگاُ ایٌترًتی با زًدُ رٍد


