صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي پىجمیه ( )95جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 96/11/11

مصًبات:
 -1با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع بٌذ سَم دستَر جلسِ هبٌی برر بررسری ٍ تصروین گیرری درخصرَ بیورِ
تکویل درهاى در صذر دستَر کار جلسِ لرار گرفت (بِ اتفاق آرا) ٍ پس از بررسی ،صَرتجلسِ کویسیَى هٌالصات هبٌی بر
عمذ لرارداد با شرکت اهیذ هشاٍر بیوِ ایراى تاییذ گردیذ11( .رای هَافك از ً17فر حاضر )

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8ر هٌْذس کاهبیس رضَی

15ر هٌْذس راهیي کرهی

22ر دکتر علی ًبیزادُ

2ر هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ر دکتر هْذی رٍاىشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کرٍبی

23ر هٌْذس جابر ًصیری

3ر دکتر حیذر جْاىبخش

10ر هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ر هٌْذس علی کریویآًچِ

24ر دکتر شوس ًَبخت

4ر هٌْذس احوذ خرم

11ر دکتر حوسُ شکیب

18ر هٌْذس ایرج هعسّی

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس بیژى خطیبی

12ر هٌْذس هحوذ طاّری

19ر دکتر هحوَد همذم

 6ر هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ر هٌْذس هْیار فرًیا

20ر هٌْذس فرّام همذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْر

14ر هٌْذس حسي لرباًخاًی

21ر هٌْذس بْوي هَهٌیهمذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي پىجمیه ( )95جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 96/11/11

مصًبات:
 -2با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع بٌذ سِ از هصَبات جلسِ ّش تاد ٍ دٍه یي ّی ات ه ذیرُ ه َخ 96/07/29
دخخصَص تفَیض اختیاخ ّیات پٌج ًفرُ خریذ زهیي ٍ ساختواى دخ دستَخ کاخ جلسِ لراخ گرفت (بِ اتفاق آخا) ٍ ب ا تَج ِ
بِ اتوام هذت تفَیض اختیاخ ،با تفَیض اختیاخ هجذد تا پایاى سال جاخی هَافمت گردیذ17( .خای هَافك از ً17فر حاضر )

اعضای اصلي ّیأت هذیرُ (آلایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
 1هٌْذس حسیي اکبریاىخاد

 8هٌْذس کاهبیس خضَی

 15هٌْذس خاهیي کرهي

 22دکتر علي ًبيزادُ

 2هٌْذس حبیبالِ بیطرف

 9دکتر هْذی خٍاىشادًیا

 16هٌْذس سعیذ کرٍبي

 23هٌْذس جابر ًصیری

 3دکتر حیذخ جْاىبخش

 10هٌْذس سیذهْذی زخگر

 17هٌْذس علي کریويآًچِ

 24دکتر شوس ًَبخت

 4هٌْذس احوذ خرم

 11دکتر حوسُ شکیب

 18هٌْذس ایرج هعسّی

 25هٌْذس سیذهحوذ ّاشوي

 5هٌْذس بیژى خطیبي

 12هٌْذس هحوذ طاّری

 19دکتر هحوَد همذم

 6هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

 13هٌْذس هْیاخ فرًیا

 20هٌْذس فرّام همذمخاد

 7هٌْذس الِْ خادهْر

 14هٌْذس حسي لرباًخاًي

 21هٌْذس بْوي هَهٌيهمذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات وًد ي پىجمیه ( )95جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 96/11/11

مصًبات:
 -3تا رای اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع اتالغیِ ٍزیر هحترم راُ ٍشْرسازی در دستَر کار جلسِ قررار ررتر( 15رای
هَاتق از ً17فر حاضر) ٍ در راستای اجرای اتالغیِ ٍزیر هحتررم راُ ٍ شْرسرازی هرررر رردیرذ ترا تمروین ریرری ه ور
عوَهی %5 ،سْن سازهاى از حق السحوِ ًاظراى تمَرت علی الحساب در حساب سازهاى ًگْذاری شرَد11 .رای هَاترق از
ً17فر حاضر )

اعضای اصلی ّیأت هذیرُ آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسیي اکثریاىراد

 8ر هٌْذس کاهثیس رضَی

15ر هٌْذس راهیي کرهی

22ر دکتر علی ًثیزادُ

2ر هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ر دکتر هْذی رٍاىشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ر هٌْذس جاتر ًمیری

3ر دکتر حیذر جْاىتخش

10ر هٌْذس سیذهْذی زررر

17ر هٌْذس علی کریویآًچِ

24ر دکتر شوس ًَتخ(

4ر هٌْذس احوذ خرم

11ر دکتر حوسُ شکیة

18ر هٌْذس ایرج هعسّی

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس تیژى خطیثی

12ر هٌْذس هحوذ طاّری

19ر دکتر هحوَد هرذم

 6ر هٌْذس اهیرحسیي دزتَلیاى

13ر هٌْذس هْیار ترًیا

20ر هٌْذس ترّام هرذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْر

14ر هٌْذس حسي قرتاًخاًی

21ر هٌْذس تْوي هَهٌیهرذم

