بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -1با پیشىُاد ریاست سازمان مًضًع پیشىُاد افسایش حقالسحمٍ ارکان ي حق عضًیت اعضای سازمان ریل بًدجٍ در سال
 1011در صذردستًر جلسٍ قرار گرفت (با اکثریت آرا) ي با افسایش حق السحمٍ ریاست (با رعایتت متادٌ  92آیتیهوامتٍ
استخذامی) ،اعضای َیات رئیسٍ ،خساوٍدارَ ،یات مذیرٌ ي شًرای اوتظامی بٍ میسان  %92وسبت بٍ ستال  22ي پتادا
بازرسان معادل ماَاوٍ 112420221ریال مطابق جذيل پیًست مًافقت گردیذ 11( .رای مًافق از  91رای حاضر)

غائبیه َىگام رایگیری 3مُىذس حسیه اکبربانراد-مُىذس بیتا جمالی-مُىذس حسه یگاوگی
غائبیه جلسٍ 3مُىذس فخرالذیه سلیماویراد

بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -2با پیشىهاد ریاست سازمان مًضًع پیشىهاد افسایش حق السحمه ارکان سازمان ي حق عضًیت اعضای سازمان ریل بًدجه
در سال  0011در صذر دستًر جلسه قرار گرفت (با اکثریت آرا) ي پیشىهاد عذم افسایش حق عضًیت ي يريدیهه اعضهای
سازمان مًرد مًافقت قرار گرفت( .با اکثریت آرا)

غائبیه هىگام رایگیری :مهىذس حسیه اکبربانراد-مهىذس بيتا جمالي-مهىذس حسه یگاوگي
غائبیه جلسه :مهىذس فخرالذیه سلیماويراد

بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -3با پیشٌْاد ریاست سازهاى بٌذ  6دستَرجلسِ با هَضَع تصوینگیری در هَرد تغییرات اعضای کویسیَى رفاُ ٍ طرر ٍ
برًاهِ در صذر دستَر جلسِ قرار گرفت (با اکثریت آرا) ٍ با عضَیت سرکار خاًن دکتر اهیٌر در کویسریَى رفراُ ٍ آقرای
هٌْذس هَسَی در کویسیَى طر ٍ برًاهِ هَرد هَافقت قرار گرفت( .با اکثریت آرا)

غائبیي ٌّگام رایگیری :هٌْذس حسیي اکبرباىراد-هٌْذس ب تا جوال -هٌْذس حسي یگاًگ
غائبیي جلسِ :هٌْذس فخرالذیي سلیواً راد

بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -4با پیشٌْاد ریاست سازهاى بٌد  7دستَرجلسِ با هَضَع بحث ٍ بررسی هجدد شیًَُاههِ موه ّها بعوهَا ضوءها در
صدر دستَر جلسِ قرضر گرفت (با ضمثریت آرض) ٍ هَرد تصَیب قرضر گرفت 31( .رض هَضفق ضز  31رض حاضر)

غائبیي ٌّگام رض گیر  :هٌْدس حسیي ضمبرباىرضد-هٌْدس سیدهحود ّاشوی-هٌْدس حسي یگاًگی -هٌْدس جْاًگیر رسهتنزضدُ-هٌْهدس
ضحود خرم-هٌْدس هْیار فرًیا-هٌْدس ماهرضى تیوَر
غائبیي جلسِ- :

بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -5با پیشٌْاد ریاست سازهاى بٌد بٌد  8دستَرجلسِ با هَضَع تصوینگیری در خصوَ تررهوِ لَلوِکشو گواز بوِ
صَرت ترکیب ( رٍکار ٍ تَکار) با تَجِ بِ ًاهِ شَرای هرکسی در صدر دستَر جلسِ قرار گرهت (بوا اکرریوت ارا) ٍ
پیرٍ ًاهِ شوارُ /18233سى شَرای هرکسی هقرر گردید برای کٌتَرّای  G4بِ صَرت پایلَت ٍ بِ هدت شو
هاُ هیاًگیي تررهِ رٍکار ٍ تَکار بِ صَرت هجسا هالک عول قرار گیرد( .با اکرریت ارا)

غائبیي ٌّگام رایگیری :هٌْدس سیدهحود ّاشو -هٌْدس حسي یگاًگ  -هٌْدس جْاًگیر رستنزادُ-هٌْدس احود خورم-هٌْودس هْیوار
هرًیا-هٌْدس کاهراى تیوَری
غائبیي جلسِ- :

بٍ وام خدا

صفحٍ  1از 1

مصًبات يکصد ي بيست ي سًميه جلسٍ َشتميه ديرٌ َيأت مديرٌ
سازمان وظام مُىدسي ساختمان استان تُران
مًرخ 1455/54/50

مصًبات:
 -6با پیشٌْاد ریاست سازهاى بٌذ  9دستَرجلسِ با هَضَع تصموینگیمی در صصمَا ضایما الم ضلبمذ ومَرض
ضًتظاه در صذر دستَر جلسِ قیضر گیفت (با ضکثییت آرض) ٍ با تَجِ بِ ًاهِ ووارُ /49893س ى ومَرض هیکم
پس ضز بحث ٍ بیرس هقیر گیدیذ ظیف یک هاُ آیٌذُ ضایا ّیأت هذییُ ًسبت بِ هعیف کاًذیمذضّا بما ومیضی
هٌذرج در قاًَى ضقذضم ًوایٌذ ٍ سپس هیضحل ضدضر در رضستا ضًتخاب دٍ ایَ ال ضلبذ ضًجام گیید ٍ پمس ضز آى
در جلسِ ّیأت هذییُ رأ گیی وَد(.با ضکثییت آرضء)

غائبیي ٌّگام رض گیی  :هٌْذس سیذهحوذ ّاوو -هٌْذس حسي یگاًگ  -هٌْذس جْاًگیی رستنزضدُ-هٌْذس ضحوذ صمیم-هٌْمذس هْیمار
فیًیا-هٌْذس کاهیضى تیوَر
غائبیي جلسِ- :

