
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

:تاريخ  50/50/8031 

 /ص065/31 شماره:

:پيوست  ندارد 

 بسمه تعالی

 

 بالیز شرکت میرابیان مدیرعامل محترم جناب آقای موسوی عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق                                   جناب آقای خسرو

 ساز بعد شرکت ل عامل محترمعام اسکندری مدیر جناب آقای ایزدی عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق                                    جناب آقای  مرتضی

 نماسازان شرکت عامل محترم  درویشی مدیر آقای مهدی جناب آقای اسالمیه عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق                                  جناب

 پیمان عماد شرکت زارعی مدیرعامل محترم یسیف آقای علی جناب آقای مرتضایی عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق                                جناب

 هگمتان سازه فوالد کمکی مدیرعامل محترم شرکت آقای اسداله جناب                       غرب سیناب شرکت عامل محترم  مدیر پور جناب آقای مریخ

 غرب سیناب محترم شرکت ای شیری نمایندهآق فرشچیان                           جناب بنیاد جناب آقای محمود حصاری نماینده محترم 

 مهندسی فنی خدمات صدور مدیره هیأت جعفری عضو محترم آقای مهدی جناباستان             بودجه و محترم برنامه وفایی معاون مهدی جناب آقای سید 

 کمیسیون عضو محترم عزیزیان فام فعال محترم اقتصادی و آقای احمد جناب همدان               شهر شورای نجات عضو محترم  بادامی جناب آقای حمید  

 بتن نامه گنج محترم شرکت اوسط مدیرعامل آقای محمدعلی وفناوری                    جناب علم پارک نقیبی مشاور محترم  جعفر آقای سید جناب

 پارس سازه مدیرعامل محترم بهرامی آقای هادی جناب     سازان                             انبوه انجمن آقای پارسامهر رییس محترم جناب

 شهر پویا کاوشگران رییسه شرکت هیأت پوینده عضو محترم آقای صادق پیمانکاران                          جناب محترم انجمن غفوریان ریاست آقای علیرضا جناب

 لیکا شرکت آقای حصارخانی نماینده محترم جناب              مشاور          مهندسین جامعه طراح عضو محترم  آقای احمد جناب

 آماده بتن تولیدکنندگان انجمن درویشی دبیر محترم آقای سعید جناب استان                  برقی پله و آسانسور سندیکای آقای ایرانپور رییس محترم  جناب

 الوند پی احداث فتحی مدیر عامل محترم شرکت آقای سعید جناب                            آسفالت انجمن آقای حجتی رییس محترم  جناب

 عمران الوند آقای حقیقی مدیر عامل محترم شرکت نهاوند                            جناب سیمان فروش ذبیحی مدیر محترم آقای امیر جناب

 کمیسیون محترم عضو و اقتصادی همتی فعال محترم آقای پیمان جناب            هگمتان              سیمان پور نماینده محترم شرکت آقای عظیم جناب

 کمیسیون محترم عضو و اقتصادی محترم حاصلی عضو فعال آقای مراد جناب     فناوری    و علم پارک فرهانچی کارشناس محترم  آقای مجتبی جناب

 الکترونیک فعال محترم حوزه برق   اشلقی غالمی آقای  فرشید جناب آماده       بتن زمینه در همکار مدیر محترم  آزمایشگاهمریخی  آقای محمدمهدی جناب

 

 با سالم و احترام

که   این اتاق احداث و خدمات فنی و مهندسیکمیسیون از جنابعالی دعوت بعمل می آید در اولین جلسه   
یاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و صبح با حضور ر 13الی  11راس ساعت  88/ 3/ 8در روز چهارشنبه مورخ 

 کشاورزی همدان در محل سالن جلسات اتاق برگزار میگردد ، حضور بهم رسانید.
 

 دستور جلسه :

 انتخاب هیئت رئیسه ، دبیر و روسای کمیته های فنی کمیسیون -1
 تقویم جلسات کمیسیون -2
 شیوه اطالع رسانی -3

        

 
 


