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مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع بررسی و تصمیم گیری درخصوص بیمه مسئولیت حرفهه ی عضها سهااما مطهر و بها
نتخاب بیمه لبرا بر ساس گز رش کمیسیو معهامت بها ر هم  11/300/000/000/-ریها مو فقهت گردیهد و مقهرر شهد
دستور لعمل جر یی آ توسط کمیسیو رفاه و تصویب هیا رئیسه نجها ذهریرد و همینهیس کسهری ردیهب حه بیمهه
مسئولیت گروهی عضا در بودجه مصوب سااما بر ساس تبصره  2ذیل بودجه مصوب مجمع عمهومی تهامیس گهردد10 ( .
ر ی مو ف ا  22نفر حاضر)

مصوبات:
 -2با نظر  11نفر ا عضای محتر هیا مدیره موضوع جر ی ماده  02و ماده  23آییس نامه جر یی مهاده  00هانو
نظا مهندسی در دستور کار جلسه ر ر گرفت و مقرر گردید عضای منتخب هیا مدیره (مهندس مومنی مقد  ،مهندس
خطیبی ،مهندس کروبی  ،مهندس طاهری ،مهندس محرمی ،مهندس سعیدیا ) و با دعو ا نماینده محتر د ره کهل ر ه
و شهرساای حد کثر ظرف یک ماه دستور لعمل یس موضوع ر تهیه و به هیا مدیره ر ئه گردد( .ر ی  11مو ف ا  11نفهر
حاضر )

عضای صلی هیأ مدیره (آ ایا  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ه مهندس حسیس کبریا ر د

 1ه مهندس کامبیز رضوی

11ه مهندس ر میس کرمی

22ه دکتر علی نبیا ده

2ه مهندس حبیب له بیطرف

3ه دکتر مهدی رو شادنیا

11ه مهندس سعید کروبی

20ه مهندس جابر نصیری

0ه دکتر حیدر جها بخش

10ه مهندس سیدمهدی ارگر

11ه مهندس علی کریمیآنیه

21ه دکتر شمس نوبخت
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1ه مهندس حمد خر

11ه دکتر حمزه شکیب

11ه مهندس یرج معزّی

 1ه مهندس بیژ خطیبی

12ه مهندس محمد طاهری

13ه دکتر محمود مقد

 1ه مهندس میرحسیس دافولیا

10ه مهندس مهیار فرنیا

20ه مهندس فرها مقد ر د

1ه مهندس لهه ر دمهر

11ه مهندس حسس ربانخانی

21ه مهندس بهمس مومنیمقد

21ه مهندس سیدمحمد هاشمی

