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ثبسالم ٍ احترام
ثذیٌَسیلِ ضوي ارائِ درخَاست هؼرفی ایٌجبًت  .................................................ثِ شوبرُ ػضَیت ..................................................
ٍ کذ هلی  ......................................ثِ سبزهبى تأهیي اجتوبػی ،اػالم هی ًوبین:
 -1درخَاست هؼرفی ثِ سبزهبى تبهیي اجتوبػی ،ثب آگبّی کبهل از هفبد ایي درخَاست ٍ ثخشٌبهِ  670تٌظین ٍ تبییذ گردیذُ است.
 -2تؼْذ هی ًوبین هر  3ماه ًسجت ثِ ٍاریس پیش پرداخت حق ثیوِ سبزهبى تبهیي اجتوبػی خَد تا دهم ايلیه ماه (هر ديره) اقذام
ًوبین ٍ درصَرت ػذم ٍاریس حق ثیوِ ،تجؼبت قبًًَی آى هتَجِ شخص خَدم خَاّذ ثَد ٍ سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى
تْراى ّیچگًَِ هسئَلیتی در قجبل آى ًذارد.
 -3ارسبل درخَاست ایٌجبًت ثِ سبزهبى تأهیي اجتوبػی از سَی سبزهبى ،ثب آگبّی ٍ اػتراف ثِ ایي هَضَع است کِ  :صرفبً جْت
ّوکبری سبزهبى ثب ایٌجبًت ثِ ػٌَاى ػضَ ٍ در راستبی اجرای ثخشٌبهِ  670تبهیي اجتوبػی هؼرفی ًبهِ صبدر گردیذُ ٍ ّیچگًَِ
رابطه کارگری ي کارفرمایی ي استخذامی فیمابیه ایىجاوب ي سازمان وظام مهىذس ساختمان استان تهران ٍجَد ًذارد.
 -4دفترچِ ثیوِ تبهیي اجتوبػی صبدرُ ثرای ایٌجبًت کِ در راستبی ثخشٌبهِ  670صبدر گردیذُ را درصَرت ػذم ٍاریس سْن سبزهبى
تبهیي اجتوبػی ،ثِ سبزهبى تأ هیي اجتوبػی تحَیل ٍ رسیذ آى را ثِ سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى تْراى تحَیل ًوبین ٍ
ضرر ٍ زیبى دیرکرد ٍ ّرگًَِ خسبرت ثِ سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى تْراى ٍ سبزهبى تأهیي اجتوبػی را تقجل هی ًوبین.
 -5از هفبد هبدُ  ٍ 90هبدُ  91قبًَى تبهیي اجتوبػی هطلغ ٍ آى را تؼْذ هی ًوبین.
 -6از هفبد هَافقت ًبهِ  90/1/24فی هبثیي رئیس شَرای هرکسی ٍ سبزهبى تبهیي اجتوبػی آگبّی پیذا کردم.
 -7از هفبد ًبهِ  981/20/52602هَرخ  98/3/5سرپرست هذیریت رٍاثط کبر آگبّی پیذا کردم.
 -8از هفبدًبهِ  8510/98/18639هَرخ  98/3/26هذیرکل تبهیي اجتوبػی غرة آگبّی پیذا کردم.
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