به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات بیست و هشتمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 89/10/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع قرارداد نگهداری توسعهه شتعتیبانی سعامانه اعا سر یسعهای سعامما توسع رعر
شردامش اطالعات ریسما مطرح مقرر گردید میسیو مهامالت قرارداد مذ ور را بصورت ترک تتعریاات مناقصعه تتع
منبع) با رعای نظامنامه معایی مهعامالتی منهقعد مها نتهعای مربوطعه امعاانگی زم را بعرای اخعذ منعابع برنامعه
ضمانتنامه بانکی حسن انجا تههدات ار صورت داد .ت11رای موافق ام  24نار حاضر )
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مصوبات:
 -2بند  2دستورجلسه با موضوع پیشنهاد اسامی بازرسان به مجمع عمومی وفق بند  61ماده  37آیین نامه اجراییی قیانون
نظام مهندسی مطرح و پس از معرفی کاندیداهای بازرسی و برگزاری انتخابات به صورت دستی ،نتایج به شرح ذییل حاصیل
گردید .بنابراین آقایان مهندس(حسنی شیرکوهی،صالحی مهر،صمد بین،کرمی ،لشیگری ،حبیی زادگیانو و سیرکار میان
مهندس لفتوی و آقای مهندس اعتمادی جهت معرفی به مجمع عمومی انتخاب گردیدند .الزم به توضیح است با توجیه بیه
تعداد آرای برابر برای نفر هشت  ،پس از انجام قرعه کشی از میان آقایان مهندس محرمیی و مهنیدس زارع ابیراهی آبیاد و
مهندس اعتمادی ،آقای مهندس اعتمادی به عنوان نفر هشت انتخاب گردیدند 25( .نفر حاضر در جلسهو.
 آقای مهندس حسنی شیرکوهی با  22رأی -2آقای مهندس کری صالحی مهر با  22رأی
 -7آقای مهندس داریوش صمدبین با61رأی
 -2مان مهندس ناهید لفتوی با  61رأی
 -5آقای مهندس رامین کرمی با  61رأی
 -1آقای مهندس غالمرضا لشگری با  61رأی
 -3آقای مهندس مجتبی حبی زادگان با  65رأی
 -1آقای مهندس حمیدرضا اعتمادی با  62رأی
---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -9آقای مهندس حمیدرضا زارع ابراهی آباد با  62رأی
 -9آقای مهندس مهدی محرمی شام اسبی با  62رأی
 -66آقای مهندس بهراد بختیاری با  62رأی
 -62آقای مهندس محمد حسن پور با  1رأی
 -67آقای مهندس علیرضا چوبساز با  7رأی
 -62آقای مهندس رضا ادریسی آشتیانی  6رأی

