صفحه  1از 2

بنامخدا
صورتجلسه شصت و دومین ( )62جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 96/02/09

مصوبات:
1ـ بند  1دستور جلسه با موضوع اصالح ترکیب کمیسیونها مطرح و موارد ذیل مقرر گردید ( به اتفاق آرا )
 نحوه فعالیت کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های ذیل آن در کمیسیون طرح و برنامه مطرح و دستور العمل ی
در این خصوص تهیه و تدوین گردد.
 برای تغییر ترکیب کمیسیونها ،با اعالم دبیر کمیس یون و اعض ای هی ات م دیرهای ک ه تمای ل ب ه ادام ه ک ار در
کمیسیونهای مربوطه را ندارند (به ریاست سازمان) ظرف مدت یک ماه در اینخصوص تصمیم گیری گردد.
2ـ بند  2دستور جلسه با موضوع اصالح ماده  43نظام نامه اداره جلسات هیات مدیره مطرح و به شرح ذیل اصالح گردید
 اخذ رأی در جلسات هیات مدیره به یکی از سه طریق زیر صورت می پذیرد :باالبردن دست ،رأی گیری
الکترونیکی که نتایج آن به پیوست صورتجلسه ارائه گردد و یا با ورقه بصورت مخفی .نحوه رأی گیری با توجه به
تشخیص رئیس جلسه یا درخواست اکثریت اعضای اصلی حاضر در جلسه خواهد بود 19 (.رای موافق )
3ـ با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده حق الزحمه نظارت ،این موضوع در دستور کار جلسه قرار گرفت(17
رای موافق) و مصوب گردید تا از اداره مالیات و شورای مرکزی استعالم الزم در این خصوص اخذ و موضوع جهت بررسی و
اقدام الزم به هیات رئیسه سازمان تفویض گردید ،همچنین مقرر گردید هیات رئیسه اقدامات الزم جهت ایجاد واحد مالیات
بر ارزش افزوده را در سازمان صورت دهد 16( .رای موافق)

اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)
 1مهندس حسین اکبریانراد

 8مهندس کامبیز رضوی

 11مهندس رامین کرمی

 22دکتر علی نبیزاده

 2مهندس حبیباله بیطرف

 9دکتر مهدی روانشادنیا

 16مهندس سعید کروبی

 24مهندس جابر نصیری

 4دکتر حیدر جهانبخش

 11مهندس سیدمهدی زرگر

 17مهندس علی کریمیآنچه

 23دکتر شمس نوبخت

 3مهندس احمد خرم

 11دکتر حمزه شکیب

 18مهندس ایرج معزّی

 21مهندس سیدمحمد هاشمی

 1مهندس بیژن خطیبی

 12مهندس محمد طاهری

 19دکتر محمود مقدم

 6مهندس امیرحسین دزفولیان

 14مهندس مهیار فرنیا

 21مهندس فرهام مقدمراد

 7مهندس الهه رادمهر

 13مهندس حسن قربانخانی

 21مهندس بهمن مومنیمقدم

