به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات پانزدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/40

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان بند  11دستور جلسه با موضوع آزادسازی درصدی از حق الزحمه ناظران بهه مناسه ت آزهاز
سال  89در صدر دستور کار هیات مدیره قرار گرفت (اتفاق آرا) و در راستای سامان دهی و جایگزینی مصوبات ق لی هیهات
مدیره ( بند  2پنجاه و هفتمین و بند  3مصوبه یکصدمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم) ،مقرر گردید:
حق الزحمه نظارت ،ق ل از اتمام مرحله ساختمانی حداکثر تا سقف  11درصهد و یه
رعایت شرایط زیر به ناظر قابل پرداخت است:
الف -حداقل ی

گزارش مرحله ای عملیات توسط ناظر در دفتر خدمات الکترونی

میلیهارد و پانصهد میلیهون ریهال ،بها
شهرداری ث ت شده باشد.

ب -حق الزحمه ق ل از گزارش اتمام مرحله ساختمانی تعلق میگیرد مشروط بر آنکهه پها از پرداخهت حهق الزحمهه فهوق
الذکر حداقل  %11از حق الزحمه تا اتمام عملیات ساختمانی باقی مانده باشد( .حداکثر برای ی مرحله زودتر)
ج -به ناظرین حقیقی و حقوقی که ده درصد دریافتی علی الحساب حق الزحمه سال  89را مستهل
گیرد.

نکردهاند تعلهق نمهی-

(تبصره) پروندههای مورد اختالف ناظر و مال که در جریهان رسهیدگی و یها صهدور رای شهورای انتظهامی و شهورای حهل
اختالف و کمیته داوری می اشد شامل مصوبه فوق نمیگردد(  22رای موافق از  22نفر حاضر)
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سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
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مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان مقرر گردید  03دقیقه به مدت زمان جلسه اضافه گردد18( .رای موافق از  22نفر حاضر )
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سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
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مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست بند  3دستورجلسه با موضوع تعیین تکلیف اجاار ساامتناش اانار  )2ساامماش در صادر دساتور
جلسه قرار گرفت 81 .رای موافق ام  23نفر حاضر )

