صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه پنجاه و ششمین ( )56جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 95/12/70
مصوبات:

1ـ با عنایت به مصوبه کمیسیون معامالت ،موضوع انعقاد قرارداد با بیمهگر منتخب جهت بیمه تکمیل درمان،
عمر و حادثه و مسؤولیت حرفهای اعضا و همچنین موضوع انتخاب بیمهگر جهت بیمه مسئولیت مدنی هیأت
مدیره مطرح و به اتفاق آرای حاضران در دستور جلسه قرار گرفت.
1ـ1ـ درخصوص انقعاد قرارداد جهت بیمه تکمیل درمان ،عمر و حادثه و مسؤولیت حرفهای اعضا مقرر شد
موضوع با رعایت صرفه و صالح سازمان و رعایت ضوابط و براساس مصوبه کمیسیون معامالت در
هیأت رئیسه طرح و تصمیمگیری صورت پذیرد.
1ـ2ـ درخصوص نحوه انتخاب بیمهگر دارای صالحیت جهت انجام بیمه مسؤولیت مدنی هیأت مدیره
مقرر شد به لحاظ اهمیت موضوع ،این امر به کمیسیون معامالت با ترک تشریفات و برگزاری مناقصه
به صورت محدود جهت انتخاب و انعقاد قرارداد ،تفویض گردد 11( .رأی موافق از  21نفر حاضران)
2ـ بند  1دستور جلسه درخصوص خرید زمین و ملک برای سازمان مطرح و مقرر گردید اعضای هیأت رئیسه و
کارگروه امالک سازمان نسبت به تصمیمگیری و انتخاب یک زمین و یک ساختمان از لیست ارائه شده به هیأت
مدیره اقدام و پس از عقد تفاهم نامه اولیه با مالک نسبت به ارجاع موضوع به کانون کارشناسان رسمی جهت
ارزیابی قیمت اقدام نموده و نتایج بررسی را جهت تصمیمگیری نهایی به هیأت مدیره ارائه نمایند 11( .رأی موافق
از  21نفر حاضران)
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریانراد

 8ـ مهندس کامبیز رضوی

11ـ مهندس رامین کرمی

22ـ دکتر علی نبیزاده

2ـ مهندس حبیباله بیطرف

1ـ دکتر مهدی روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

22ـ مهندس جابر نصیری

2ـ دکتر حیدر جهانبخش

11ـ مهندس سیدمهدی زرگر

11ـ مهندس علی کریمیآنچه

22ـ دکتر شمس نوبخت

2ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمزه شکیب

18ـ مهندس ایرج معزّی

21ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 1ـ مهندس بیژن خطیبی

12ـ مهندس محمد طاهری

11ـ دکتر محمود مقدم

 1ـ مهندس امیرحسین دزفولیان

12ـ مهندس مهیار فرنیا

21ـ مهندس فرهام مقدمراد

1ـ مهندس الهه رادمهر

12ـ مهندس حسن قربانخانی

21ـ مهندس بهمن مومنیمقدم

