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* گزارش آقای مهندس مجتبی زاده از امور جاری سازمان ارائه شد.
* به علت تعطیالت عید غدیر مقرر شد جلسه هفته بعد هیأت مدیره تشکیل نگردد.
* مقرر شد جلسات اصلی شش ماهه دوم هیأت مدیره روزهای یکشنبه از ساعت  61الی  61و جلسات فوق العاده احتمالی روزهای شنبه از ساعت  66الی 61
تشکیل گردد.
* مقرر شد کمیته انفورماتیک در کمیته خدمات مهندسی ادغام و آقای دکتر رسولی به اعضاء کمیته خدمات مهندسی اضافه شوند.
* پیرو گزارش آقای مهندس تیموری از جلسه مشترک کمیته خدمات مهندسی با اداره راه و شهرسازی مقرر شد کارشناسان ماده  72از صدور مجوز استحکام بنا
خودداری و صرفاً از نظر مطابقت با مقررات ملی ارزیابی فنی ارائه نمایند.
* پیرو مصوبه بند قبل مقرر شد گزارش ارزیابی فنی کارشناسان ماده  72مستند به مدارک فنی و نقشه ازبیلت بوده و از بابت تهیه نقشه ازبیلت معادل %13
هزینه طراحی سازه دریافت گردد.
* مقرر شد ضریب دفتر به ظرفیت متراژی مهندسان اعمال گردد(حتی اگر از سقف ظرفیت باالتر شود) ولی در خصوص اعمال ضریب به تعداد کار استعالم
گردد.
* مقرر شد مقدمات چاپ سررسید جدید توسط واحد راوبط عمومی پیگیری و گزارش گردد.
* پیرو نامه شماره  1399مورخ  91/1/2شورای مرکزی مقرر شد انتخابات دفتر نمایندگی ابهر به بعد از تصویب و بازنگری نظامنامه موکول گردد.
* نامه شماره  73309مورخ  91/1/1راه و شهرسازی در خصوص تهیه و اضافه نمودن فرم وضعیت همجواری ها بر گزارشات مرحله ای مطرح و به کمیته
خدمات مهندسی با جلسه مشترک راه و شهرسازی در روز دوشنبه مورخ  91/1/61تفویض اختیار شد.
* نامه شماره  9969مورخ  91/5/71کمیسیون تخصصی شهرسازی مطرح و مقرر شد ظرفیت رشته شهرسازی تا سقف  %633بازگشایی گردد %73(.باقیمانده از
گشایش قبلی)
* درخواست شماره  91/66653مورخ  91/1/67کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص تهیه طرح انطباق شهری ساختمانهای گروه الف توسط مهندسان
شهرسازی ذیصالح پایه  1مطرح و مصوب و مقرر شد در هیأت چهارنفره طرح گردد.

