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مصوبات:

-1بند  1دستور جلسه در خصوص انتخاب بازرسان سازمان به تعداد مورد نیاز ( 8نفر) مطرح و پس از معرفی
کاندیدای بازرسی و برگزاری انتخابات به صورت دستی ،نتایج به شرح ذیل تایید و  8نفر ابتدایی جهت اعالم به
مجمع عمومی فوق العاده تعیین گردیدند و مقرر شد در صورت عدم احراز شرایط  8نفر ابتدایی نفرات جایگزین با
رای گیری مجدد انتخاب گردند .همچنین مقرر گردید جلسه مجمع عمومی فوق العاده ای با دستور جلسه
انتخاب بازرسان در تاریخ  1931/27/72در نوبت اول تشکیل و چنانچه مجمع مذکور به رسمیت نرسد مجمع
فوق العاده در نوبت دوم در تاریخ  1931/29/27تشکیل گردد 72( .رای موافق)
 -1آقای مهندس مهدی محرمي شام اسبي با  15رأی
 -2آقای مهندس امیر افشین رئیسي نژاد با  11رأی
 -3آقای مهندس فرزاد لحمي با  11رأی
 -4آقای مهندس محمدرضا زارع ابراهیمآباد با19رأی
 -9آقای مهندس محمد احمدی با  19رأی
 -9آقای مهندس محمد احمدی فر با  19رأی
 -7آقای مهندس همايون يوسفیان املشي با  19رأی
 -1آقای مهندس مجتبي مسگر زاده با  14رأی

 -3آقای مهندس حمید اسماعیلی با  19رأی
 -12آقای مهندس عباس مریخ با  17رأی
 -11آقای مهندس اصغر یحیایی با  3رأی
 -17آقای مهندس علیرضا چوبساز با  8رأی
 -19آقای مهندس حسین هادیانی با  8رأی
 -11آقای مهندس مسعود صارمی با  9رأی
 -11آقای مهندس کریم صالحی مهر با  9رأی
 -11آقای مهندس حمید خوب بخت با  7رأی
 -12آقای مهندس شاهین ایلکا بدون رأی
غائب- :
اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریانراد

 8ـ مهندس کامبیز رضوی

11ـ مهندس رامین کرمی

77ـ دکتر علی نبیزاده

7ـ مهندس حبیباله بیطرف

3ـ دکتر مهدی روانشادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

79ـ مهندس جابر نصیری

9ـ دکتر حیدر جهانبخش

12ـ مهندس سیدمهدی زرگر

12ـ مهندس علی کریمیآنچه

71ـ دکتر شمس نوبخت

1ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمزه شکیب

18ـ مهندس ایرج معزّی

71ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 1ـ مهندس بیژن خطیبی

17ـ مهندس محمد طاهری

13ـ دکتر محمود مقدم
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 1ـ مهندس امیرحسین دزفولیان

19ـ مهندس مهیار فرنیا

72ـ مهندس فرهام مقدمراد

2ـ مهندس الهه رادمهر

11ـ مهندس حسن قربانخانی

71ـ مهندس بهمن مومنیمقدم
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