صفحه  1از 1

بنامخدا
مصوبات هشتاد و دومین ( )82جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 26/70/22

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع گزارش وضعیت مالی سازمان مطرح و مقرر گردید گزارش درآمدهای تحقق یافته ساازمان
در بخش عملیاتی و هزینه های هر بخش به کمیسیون طرح و برنامه ارسال و حاداکرر طای دو ههتاه برناماه اولویات دار و
تعدیل بودجه به هیات مدیره ارائه گردد 02( .رای موافق از 02نهر حاضر)

مصوبات:
 -2بخش دوم بند  1دستورجلسه با موضوع گزارش صورتهای نقد و سپردههای بانکی سازمان مطرح و مقرر گردیاد هیاات
رئیسه گزارش کاملتری جهت تصمیمگیری نهایی درخصوص جابهجایی سپردههای باانکی حاداکرر تاا دو ههتاه آیناده باه
هیات مدیره ارائه نماید همچنین تا تصویب مصوبه جدید هیچگونه جابهجایی سپرده بانکی صورت نپذیرد11 ( .رای موافاق
از  11نهر حاضر)

مصوبات:
 -3با نظر اعضای محترم هیات مدیره موضوع بند یک از مصوبات جلسه ههتاد و ششمین هیات مدیره درخصوص تهاوی
اختیار هیات پنج نهره خرید زمین و ساختمان در دستور کار جلسه قرار گرفت (باه اتهااآ آرا) و باا توجاه باه اتماام مادت
تهوی اختیار ،با تمدید تهوی اختیار به مدت دوماه موافقت گردید11( .رای موافق از 11نهر حاضر )

اعضای اصلی هیأت مدیره (آقایان  /خانم  /دکتر  /مهندس)

صفحه  2از 1

بنامخدا
مصوبات هشتاد و دومین ( )82جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 26/70/22

1ا مهندس حسین اکبریانراد

 1ا مهندس کامبیز رضوی

11ا مهندس رامین کرمی

00ا دکتر علی نبیزاده

0ا مهندس حبیباله بیطرف

9ا دکتر مهدی روانشادنیا

11ا مهندس سعید کروبی

02ا مهندس جابر نصیری

2ا دکتر حیدر جهانبخش

12ا مهندس سیدمهدی زرگر

11ا مهندس علی کریمیآنچه

02ا دکتر شمس نوبخت

2ا مهندس احمد خرم

11ا دکتر حمزه شکیب

11ا مهندس ایرج معزّی

01ا مهندس سیدمحمد هاشمی

 1ا مهندس بیژن خطیبی

10ا مهندس محمد طاهری

19ا دکتر محمود مقدم

 1ا مهندس امیرحسین دزفولیان

12ا مهندس مهیار فرنیا

02ا مهندس فرهام مقدمراد

1ا مهندس الهه رادمهر

12ا مهندس حسن قربانخانی

01ا مهندس بهمن مومنیمقدم

