بىامخدا
مصًبات یکصد ي وُمیه ( )101جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 17/02/21

مصًبات:
 -1با ًظر اعضای هحترم ّیات هذیرُ بٌذّای  7 ٍ 6دستَر جلسِ بِ ترتیب بٌذ ّای  2 ٍ1دستَر کار جلسِ قرار گرفت .
(21رای هَافق از ً 24فر حاضر)

اعضای اصلي ّیأت هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1ت هٌْذس حسیي اکبریاىراد

 8ت هٌْذس کاهبیس رضَی

15ت هٌْذس راهیي کرهي

22ت دکتر علي ًبيزادُ

2ت هٌْذس حبیبالِ بیطرف

9ت دکتر هْذی رٍاًشادًیا

16ت هٌْذس سعیذ کرٍبي

23ت هٌْذس جابر ًصیری

3ت دکتر حیذر جْاىبخش

10ت هٌْذس سیذهْذی زرگر

17ت هٌْذس علي کریويآًچِ

24ت دکتر شوس ًَبخ

4ت هٌْذس احوذ خرم

11ت دکتر حوسُ شکیب

18ت هٌْذس ایرج هعسّی

25ت هٌْذس سیذهحوذ ّاشوي

 5ت هٌْذس بیژى خطیبي

12ت هٌْذس هحوذ طاّری

19ت دکتر هحوَد هقذم

 6ت هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13ت دکتر سعیذ غفراًي

20ت هٌْذس فرّام هقذمراد

7ت هٌْذس الِْ رادهْر

14ت هٌْذس هْیار فرًیا

21ت هٌْذس بْوي هَهٌيهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وُمیه ( )101جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 17/02/21

مصًبات:
 -2بٌددذ  1دسددرَ کدد جلسددِ ب د هَعددَ بر سددی ٍ اتخ د ر ت ددوین د خ ددَم هددَا د ههرٍرددِ د ً هددِ ددو ُ
/97/1200/5396م هَ خِ  97/2/11هذیر کل هحررم اُ ٍ ْرس زی اسر ى تْراى ههرح ٍ دسرَ جلسدِ هنٌدی بدر

اًرخ ب ی ست س زه ى برای هذت زه ى ب قی ه ًذُ ت اًرْ ی دٍ ُ ّفرن ههرح ذ .جْت اًرخ ب ی ست سد زه ى
ابرذا آق ی هٌْذس اروذ خرم بِ عٌَاى ک ًذیذاّ ی ی ست تَسط اعض ی اصلی ر عر د جلسِ هعرفی ذًذ کدِ
پس از أیگیری هخفی ٍ قرائت آ اء کرنی ،آق ی هٌْذس اروذ خرم ب  21أی هَافد ٍ  4أی سدفیذ مهورٌد
برای هذت زه ى ب قی ه ًذُ ت اًرْ ی دٍ ُ ّفرن بِ عٌَاى ی ست س زه ى اًرخ ب ذًذ.

اعض ی اصلی ّیأت هذیرُ مآق ی ى  /خ ًن  /دکرر  /هٌْذس
1د هٌْذس رسیي اکنری ى اد

 8د هٌْذس ک هنیس عَی

15د هٌْذس اهیي کرهی

22د دکرر علی ًنیزادُ

2د هٌْذس رنیبالِ بیهرف

9د دکرر هْذی ٍا دًی

16د هٌْذس سعیذ کرٍبی

23د هٌْذس ج بر ً یری

3د دکرر ریذ جْ ىبخش

10د هٌْذس سیذهْذی ز گر

17د هٌْذس علی کریویآًچِ

24د دکرر وس ًَبخت

4د هٌْذس اروذ خرم

11د دکرر روسُ کیب

18د هٌْذس ایرج هعسّی

25د هٌْذس سیذهحوذ ّ وی

 5د هٌْذس بیژى خهینی

12د هٌْذس هحوذ ط ّری

19د دکرر هحوَد هقذم

 6د هٌْذس اهیررسیي دزفَلی ى

13د دکرر سعیذ غفراًی

20د هٌْذس فرّ م هقذم اد

7د هٌْذس الِْ ادهْر

14د هٌْذس هْی فرًی

21د هٌْذس بْوي هَهٌیهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وُمیه ( )101جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 17/02/21

مصًبات:
 -3تٌذ  2دستَر کار خلسِ تا هَضَع تصوینگیری در خصَص پیشٌْاد افسایش  %25تعرفِ کلیِ خدذها هٌْذسدی سدا
 1397هطرح ٍ پس از تحث ٍ تررسی تا اکثریت آرا هصَب ٍ هقرر گردیذ خْت تاییذ ،تِ ّیا پٌح ًفرُ استاى ارائدِ شدَد .
(  25رای هَافق از ً 25فر حاضر)

اعضای اصلی ّیأ هذیرُ (آقایاى  /خاًن  /دکتر  /هٌْذس)
1د هٌْذس حسیي اکثریاىراد

 8د هٌْذس کاهثیس رضَی

15د هٌْذس راهیي کرهی

22د دکتر علی ًثیزادُ

2د هٌْذس حثیةالِ تیطرف

9د دکتر هْذی رٍاشادًیا

16د هٌْذس سعیذ کرٍتی

23د هٌْذس خاتر ًصیری

3د دکتر حیذر خْاىتخش

10د هٌْذس سیذهْذی زرگر

17د هٌْذس علی کریویآًچِ

24د دکتر شوس ًَتخت

4د هٌْذس احوذ خرم

11د دکتر حوسُ شکیة

18د هٌْذس ایرج هعسّی

25د هٌْذس سیذهحوذ ّاشوی

 5د هٌْذس تیژى خطیثی

12د هٌْذس هحوذ طاّری

19د دکتر هحوَد هقذم

 6د هٌْذس اهیرحسیي دزفَلیاى

13د دکتر سعیذ غفراًی

20د هٌْذس فرّام هقذمراد

7د هٌْذس الِْ رادهْر

14د هٌْذس هْیار فرًیا

21د هٌْذس تْوي هَهٌیهقذم

صفحٍ  1از 1

بىامخدا
مصًبات یکصد ي وُمیه ( )101جلسٍ َفتمیه ديرٌ َیأت مدیرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 17/02/21

مصًبات:
 -4مقزر گزدیذ ریاست ساسمان درخصًص ضزیب افشایش تعزفٍ خذمات مُىذسی سال  97مذاکزات ي مکاتباات زس را ااا
شًرای مزکشی اوجا دَذ  22 ( .رای مًافق اس  23وفز حاضز)

اعضای اصلی َيأت مذیزٌ (آقایان  /خاوم  /دکتز  /مُىذس)
1ا مُىذس حسيه اکبزیانراد

 8ا مُىذس کامبيش رضًی

15ا مُىذس راميه کزمی

22ا دکتز علی وبیسادٌ

2ا مُىذس حبيبالٍ ايطزف

9ا دکتز مُذی رياشادويا

16ا مُىذس سعيذ کزيای

23ا مُىذس جااز وصيزی

3ا دکتز حيذر جُاناخش

10ا مُىذس سيذمُذی سرگز

17ا مُىذس علی کزیمیآوچٍ

24ا دکتز شمس وًاخت

4ا مُىذس احمذ خز

11ا دکتز حمشٌ شکيب

18ا مُىذس ایزج معشّی

25ا مُىذس سيذمحمذ َاشمی

 5ا مُىذس ايژن خطيبی

12ا مُىذس محمذ طاَزی

19ا دکتز محمًد مقذ

 6ا مُىذس اميزحسيه دسفًليان

13ا دکتز سعيذ غفزاوی

20ا مُىذس فزَا مقذ راد

7ا مُىذس الٍُ رادمُز

14ا مُىذس مُيار فزويا

21ا مُىذس اُمه مًمىیمقذ

