بىامخدا
مصًبات صدمیه ( )011جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 16/01/01

مصًبات:
 -1با رای اعضای هحتزم ّیات هذیزُ هَضَع تظوین گیزی درخظَص سپزدُ گذاری در باًکْای هَرد ًظرز برا تَ رِ برِ
سزرسیذ تعذادی اس حسابْای باًکی ساسهاى در دستَر کار لسِ قزار گزفت (16رای هَافق اس ً 24فرز حاضرز) ٍ هقرزر
گزدیذ ساهاًذّی حسابْای باًکی بِ ًحَی طَرت پذیزد کِ:
 -1سپزدُ ساسهاى در باًک آیٌذُ با شزایط هَ َد حفظ شَد.
 -2در باًکْای عاهل ساسهاى ( تجارت ٍ طادرات) هبالغ سپزدُ در حذٍد یک ّشار هیلیارد ریال حفظ گزدد.
 -3سپزدُّای کَتاُ هذت با سَد  10درطذ قابل اًتقال بیي حسابْای ساسهاى در ْت پزداختْای سراسهاى طرَرت
پذیزد.
 -4هابقی سپزدُّای بلٌذ هذت ساسهاى بِ یکی اس دٍ باًک پارسیاى یا اًظرار برا رعایرت طرزفِ ٍ طر
تشخیض ّیات رئیسِ ٍ خشاًِ دار طَرت پذیزد 14 ( .رای هَافق اس ً 25فز حاضز )

سراسهاى برِ

اعضای اطلی ّیأت هذیزُ (آقایاى  /خاًن  /دکتز  /هٌْذس)
1ر هٌْذس حسیي اکبزیاىراد

 8ر هٌْذس کاهبیش رضَی

15ر هٌْذس راهیي کزهی

22ر دکتز علی ًبیسادُ

2ر هٌْذس حبیبالِ بیطزف

9ر دکتز هْذی رٍاىشادًیا

16ر هٌْذس سعیذ کزٍبی

23ر هٌْذس ابز ًظیزی

3ر دکتز حیذر ْاىبخش

10ر هٌْذس سیذهْذی سرگز

17ر هٌْذس علی کزیویآًچِ

24ر دکتز شوس ًَبخت

4ر هٌْذس احوذ خزم

11ر دکتز حوشُ شکیب

18ر هٌْذس ایزج هعشّی

25ر هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ر هٌْذس بیژى خطیبی

12ر هٌْذس هحوذ طاّزی

19ر دکتز هحوَد هقذم

 6ر هٌْذس اهیزحسیي دسفَلیاى

13ر هٌْذس هْیار فزًیا

20ر هٌْذس فزّام هقذمراد

7ر هٌْذس الِْ رادهْز

14ر هٌْذس حسي قزباًخاًی

21ر هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات صدمیه ( )111جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 16/11/11

مصًبات:
 -1بٌذ  3دستَرجلسِ با هَضَع بررسی ٍ تصَیب تقَین برگساری جلساا ّیاا هاذیرُ در ًیواِ اٍ ساا  97هطار ٍ
جذٍ پیَست هَرد تاییذ قرار گرفت20( .رای هَافق از ً 22فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأ هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دكتر  /هٌْذس)
1ا هٌْذس حسیي اكبریاىراد

 8ا هٌْذس كاهبیس رضَی

15ا هٌْذس راهیي كرهی

22ا دكتر علی ًبیزادُ

2ا هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ا دكتر هْذی رٍاىشادًیا

16ا هٌْذس سعیذ كرٍبی

23ا هٌْذس جابر ًصیری

3ا دكتر حیذر جْاىبخش

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی كریویآًچِ

24ا دكتر شوس ًَبخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دكتر حوسُ شکیب

18ا هٌْذس ایرج هعسّی

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5ا هٌْذس بیژى خطیبی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دكتر هحوَد هقذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام هقذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا هٌْذس حسي قرباًخاًی

21ا هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات صدمیه ( )011جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 16/01/01

مصًبات:
 -2تا رای اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع آزادسازی  %10از حق السحوِ ًاظراى تِ هٌاسثت آغااز ساا  97در دساتَر
کار ّیات هذیرُ قرار گرفت ( 17رأی هَافق از ً 24فر حاضر) ٍ هَارد ریل هقرر گردیذ:
حق السحوِ ًظارت ،قثل از اتوام هرحلِ ساختواًی یک هرحلِ زٍدتر ٍ حذاکثر تراتر  10درصذ ٍ تا سقف یک هیلیارد ریاا
 ،تا رعایت ضرایط زیر تِ ًاظر قاتل پرداخت است:
الف -حذاقل یک گسارش عولیات تَسط ًاظر در دفتر خذهات الکترًٍیک ضْرداری ثثت ضذُ تاضذ.
ب -ثثت درخَاست ًاظر جْت دریافت علی الحساب حق السحوِ قثل از اتوام هرحلِ ساختواًی هَرد ًظر (حاذاکثر تارای
یک هرحلِ زٍدتر)
ج -تِ ًاظریي حقیقی ٍ حقَقی کِ دُ درصذ دریافتی علی الحساب حق السحوِ سا  96را هستْلک ًکردُاًذ تعلاق ًوای-
گیرد 22 ( .رای هَافق از ً 24فر حاضر)

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

 8ا هٌْذس کاهثیس رضَی

15ا هٌْذس راهیي کرهی

22ا دکتر علی ًثیزادُ

2ا هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ا دکتر هْذی رٍاىضادًیا

16ا هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ا هٌْذس جاتر ًصیری

3ا دکتر حیذر جْاىتخص

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی کریویآًچِ

24ا دکتر ضوس ًَتخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دکتر حوسُ ضکیة

18ا هٌْذس ایرج هعسّی

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاضوی

 5ا هٌْذس تیژى خطیثی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دکتر هحوَد هقذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام هقذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا هٌْذس حسي قرتاًخاًی

21ا هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

بىامخدا
مصًبات صدمیه ( )011جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 16/01/01

مصًبات:
 -2تا رای اعضای هحترم ّیات هذیرُ هَضَع آزادسازی  %10از حق السحوِ ًاظراى تِ هٌاسثت آغااز ساا  97در دساتَر
کار ّیات هذیرُ قرار گرفت ( 17رأی هَافق از ً 24فر حاضر) ٍ هَارد ریل هقرر گردیذ:
حق السحوِ ًظارت ،قثل از اتوام هرحلِ ساختواًی یک هرحلِ زٍدتر ٍ حذاکثر تراتر  10درصذ ٍ تا سقف یک هیلیارد ریاا
 ،تا رعایت ضرایط زیر تِ ًاظر قاتل پرداخت است:
الف -حذاقل یک گسارش عولیات تَسط ًاظر در دفتر خذهات الکترًٍیک ضْرداری ثثت ضذُ تاضذ.
ب -ثثت درخَاست ًاظر جْت دریافت حق السحوِ قثل از اتوام هرحلِ ساختواًی هَرد ًظار (حاذاکثر تارای یاک هرحلاِ
زٍدتر)
ج -تِ ًاظریي حقیقی ٍ حقَقی کِ دُ درصذ دریافتی علی الحساب حق السحوِ سا  96را هستْلک ًکردُاًذ تعلاق ًوای-
گیرد ( .رای هَافق از ًفر حاضر)

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

 8ا هٌْذس کاهثیس رضَی

15ا هٌْذس راهیي کرهی

22ا دکتر علی ًثیزادُ

2ا هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9ا دکتر هْذی رٍاىضادًیا

16ا هٌْذس سعیذ کرٍتی

23ا هٌْذس جاتر ًصیری

3ا دکتر حیذر جْاىتخص

10ا هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ا هٌْذس علی کریویآًچِ

24ا دکتر ضوس ًَتخت

4ا هٌْذس احوذ خرم

11ا دکتر حوسُ ضکیة

18ا هٌْذس ایرج هعسّی

25ا هٌْذس سیذهحوذ ّاضوی

 5ا هٌْذس تیژى خطیثی

12ا هٌْذس هحوذ طاّری

19ا دکتر هحوَد هقذم

 6ا هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ا هٌْذس هْیار فرًیا

20ا هٌْذس فرّام هقذمراد

7ا هٌْذس الِْ رادهْر

14ا هٌْذس حسي قرتاًخاًی

21ا هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

